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  اإلمتاع والمؤانسةاإلمتاع والمؤانسة

  أبى حٍان التىحٍذيأبى حٍان التىحٍذي

  

  
مسامرات سبع وثالثين ليلة قضاىا التوحيدي في منادمة الوزير أبي عبد اهلل العارض وىو  من عيون األدب العربي، ويضمالكتاب 

 ثالثة أجزاء، 
جالسهم من حديث وجدال يدور في م ويضم الكتاب أضواء كاشفة لحياة األمراء في النصف الثاني من القرن الرابع، وما كان

بن يونس في المفاضلة بين المنطق اليوناني والنحو العربي، وسؤال  وخصومة وشراب. ومن نوادره: وصف مناظرة السيرافي ومتى
وطريقة الكتاب أن  .ىـ363أخوان الصفا وحقيقة مؤلفيها، وإحصاء عدد القيان العامالت في مالىي الكرخ سنة  الوزير عن رسائل

أراد الوزير اإلخالد إلى النوم سأل أبا حيان ملحة  ترح الخوض في موضوع، وأبو حيان يجيبو عما اقترح، حتى إذاالوزير يق
  .الوداع شعراً بدويًا، يشم من رائحة الشيح والقيصوم الوداع، وربما اقترح أن تكون ملحة

  

  الجسء األولالجسء األول
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

قاؿ أبك حياف التكحيدم: نجا مف آفات الػدنيا مػف نػاف مػف اليػارفيف ككىػؿ إلػ   يػرات 
اآل رة مف ناف مف الزاهديف، كظفر بالفكز كالنييـ مػف قطػط طميػن مػف ال جػؽ أجميػيف، 

 ن ك جػػػػػػػػػػػ  آلػػػػػػػػػػػن الطػػػػػػػػػػػػاهريف كالحمػػػػػػػػػػػد هلل رب اليػػػػػػػػػػػالميف، كىػػػػػػػػػػػج  اهلل  جػػػػػػػػػػػػ  نبيػػػػػػػػػػػ
أمػػا بيػػد، فػػون  أقػػكؿ منبوػػان لنفسػػ ، كلمػػف نػػاف مػػف أبنػػاص جنسػػ : مػػف لػػـ يطػػط ناىػػحن 
بقبكؿ ما يسمط منن، كلـ يمجؾ ىديقن نجن فيما يمثجن لن، كلـ ينقد لبيانن فيمػا يريهػن إليػن 

جػرب كيطجين  جين؛ كلـ ير أف  قؿ اليالـ الرشيد، فكؽ  قػؿ المػتيجـ البجيػد؛ كأف رأل الم
البىير، مقدـه  ج  رأم الهمػر الهريػر فقػد  سػر حظػن فػ  الياجػؿ، كليجػن أي ػان ي سػر 
حظػػن فػػ  اآلجػػؿ؛ فػػػوف مىػػالق الػػدنيا ميقػػػكدةه بمراشػػد اآل ػػرة، كنجيػػػات الحػػس فػػ  هػػػذا 
اليػػالـ، فػػ  مقابجػػد مكجػػكدات اليقػػؿ فػػ  ذلػػؾ اليػػالـ؛ كظػػاهر مػػا يػػرل بالييػػاف مفػػضو إلػػ  

لجمجػػد، الػػداراف متفقتػػاف فػػ  ال يػػر المهتػػبط بػػن، كالشػػر بػػاطف مػػا يىػػدؽ  نػػن ال بػػر؛ كبا
نما ي تجفاف باليمػؿ المتقػدـ فػ  إحػداهما، كالجػزاص المتػ  ر فػ  ا  ػرل؛  المندـك  جين؛ كا 
كأنػػا أ ػػكذ بػػاهلل المجػػؾ الحػػؽ الجبػػار اليزيػػز النػػريـ الماجػػد أف أجوػػؿ حظػػ ، كأ مػػ   ػػف 

كصن  أكالن كال يسرن  آ ران؛ هػذا كأنػا رشدم، كألق  بيدم إل  التوجند، كأتجانؼ إل  ما يس
فػػ  ذيػػؿ النوكلػػد كباديػػد الشػػي ك د، كفػػ  حػػاؿ مػػف إف لػػـ توػػدن التجػػارب فيمػػا سػػجؼ مػػف 
أيامػػن، فػػ  حػػال  سػػفرن كمقامػػن؛ كفقػػرن ك نايػػن، كشػػدتن كر ايػػن، كسػػارين ك ػػراين، ك يفتػػن 

ل  اهلل كرجايػػن؛ فقػػد انقطػػط الطمػػط مػػف فلحػػن ككقػػط اليػػ س مػػف تدارنػػن كاستىػػلحن؛ فػػو
يػػان أسػػتييف فػػ  نػػؿ قػػكؿ  أفػػزع مػػف نػػؿ ريػػثو ك جػػؿ ك جيػػن أتكنػػؿ فػػ  نػػؿ سػػؤؿ كأمػػؿ، كا 
 ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

حفػػػظ اهلل ركحػػػؾ، ككنػػػؿ السػػػلمد بػػػؾ، كأفػػػرغ النرامػػػد  جيػػػؾ،  -قػػػد فومػػػت أيوػػػا الشػػػي  
مػف  -ك ىب نؿ  ير بحالؾ، كحشد نؿ نيمدو فػ  رحابػؾ كرحػـ هػذن الجما ػد الوايجػد 

ايتؾ، كال قطيؾ مف  ادة اإلحساف إلػيوـ، كال ثنػ  طرفػؾ  ػف بين -أبناص الرجاص كا مؿ 
wالرقد لوـ، كال زهدؾ ف  اىطناع حاليوـ ك اطجوـ، كال ر ب بؾ  ف قبكؿ حقوـ لبيض 
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نالػد مسػتحقوـ ك يػر مسػتحقوـ أنثػر ممػا  باطجوـ، كال ثقؿ  جيؾ إدناص قريبوـ كبييػدهـ، كا 
رو تبديػػن، كجػػانو تبذلػػن، كك ػػدو فػػ  نفكسػػوـ كأقىػػ  مػػا تقػػدر  جيػػن مػػف مكاسػػاتوـ، مػػف بشػػ

تقدمػػن، ك ػػمافو تؤنػػدن، كهشاشػػدو تمزجوػػا ببشاشػػد، كتبسػػـو ت جطػػن بفناهػػد فػػوف هػػذن نجوػػا 
زنػػاة المػػركصة، كربػػاط النيمػػد، كشػػوادةه بالمحتػػد الزنػػ  كاليػػرؽ الطيػػب كالمنشػػ  المحمػػكد، 

نسػػكب، كاليػػادة المر ػػيد؛ كهػػ  مؤذنػػده بػػ ف المنحػػد راهنػػد، كالمكهبػػد قاطنػػد، كالشػػنر م
كا جر مذ كر، كر كاف اهلل كاقط؛ كأسػ ؿ اهلل بيػد هػذا نجػن أال يسػوـ كجوػ   نػدؾ، كال 
يػزؿ قػدم  فػػ   ػدمتؾ كال يزيهنػػ  إلػ  مػػا يقطػط مػادة إحسػػانؾ ك ايػدة رأيػػؾ كنػافط نيتػػؾ 
 كجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ، بمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كلطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

الرشػػد فػػ   فومػػت جميػػط مػػا قجتػػن لػػ  بػػا مس فومػػان بجيهػػان، كك يتػػن ك يػػان تامػػان؛ كبػػاف لػػ 
جمجتن كتفىيجن، كالىلح ف  طرفين ككسطن، كالهنيمد فػ  ظػاهرن كباطنػن، كالشػفقد مػف 
أكلن إل  آ رن  كأنا أ يدن هونا بالقجـ، كأرسمن بال ط كأقيػدن بػالجفظ، حتػ  ينػكف ا ترافػ  
بن أرس  كاثبت، كشوادت   ج  نفس  أقكل كأكند، كننكل   نن أبيػد كأىػيب، كحنمػؾ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أم
: إنػؾ تيجػـ -أداـ اهلل تيال  تكفيقؾ ف  نؿ قػكؿو كفيػؿ، كفػ  نػؿ رأمو كنظػر  -قجت ل  

يا أبا حياف أنؾ اننف ت مف الرم إل  بهداد ف  آ ر سػند سػبييف بيػد فػكت م مكلػؾ مػف 
 ابسان  ج  ابف  باد مهيظػان منػن، مقػركح النبػد، لمػا  -ن ر اهلل كجون  -ذم النفايتيف 
لحرماف المر، كالىد القبيق، كالجقاص النرين، كالجفاص الفاحش، كالقدع المؤلـ نالؾ بن مف ا

كالميامجد السييد، كالتهافؿ  ف الثكاب  ج  ال دمد، كحبس ا جرة  جػ  النسػ  كالكراقػد، 
 كالتوجـ المتكال   ند نؿ لحظدو كلفظد 

أحكالػؾ؛ كذنرت ف  الجمجد شقاصن اتىؿ بؾ ف  سفرؾ ذلؾ، ك ناصن ناؿ منؾ ف   ػرض 
كليمػػػػرم إف السػػػػفر فيػػػػكؿ لوػػػػذا نجػػػػن ك نثػػػػر منػػػػن؛ ف ر يتػػػػؾ بىػػػػرم، كأ رتػػػػؾ سػػػػمي ، 
كساهمتؾ فػ  جميػط مػا كقرتػن فػ  أذنػ  بػالجزع كالتكجػط كاالسػتفظاع كالتفجػط؛ ك ػمنت 
لػػؾ تلفػػ  ذلػػؾ نجػػن بحػػاؽ الشػػفقد ك ػػالص ال ػػمير، كك ػػدتؾ ىػػلح الحػػاؿ  ػػف ثبػػات 

wحقػؾ القػديـ حػيف التقينػا ب رجػاف، كأنػا  جػ  بػاب النيد، كىحد اليقيدة، كقجت: أنػا أر ػ  
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ابػػف شػػاهكين الفقيػػن، ك وػػدؾ الحػػديث حػػيف اجتمينػػا بمدينػػد السػػلـ سػػند ثمػػاف ك مسػػيف؛ 
كأ طػب لػؾ قبػكالن منػن،  -أداـ اهلل ت ييػدن  -كأكىجؾ إل  ا سػتاذ أبػ   بػد اهلل اليػارض 

كملزمتػػؾ؛ كفيجػػت كت فيػػؼ اإلذف  جيػػؾ، كامػػتلص الطػػرؼ بػػؾ، كنيػػؿ الحظػػكة ب ػػدمتؾ 
ذلؾ نجن حت  استنتبؾ نتػاب الحيػكاف  بػ   ثمػاف الجػاحظ، لينايتػؾ بػن، كتػكفرؾ  جػ  
تىحيحن، ثـ ح ػنت لػؾ هػذن الحػاؿ إلػ  يكمنػا هػذا؛ كهػك الػكزير اليظػيـ الػذم افتقػرت 
لػػػ  أف ينػػػكف هػػػك المبػػػـر كالنػػػاقض، كالرافػػػط كالكا ػػػط،  الدكلػػػد إلػػػ  نظػػػرن كأمػػػرن كنويػػػن، كا 

ف ، كالمقػػػرب ل ػػػدموا كنىػػػحايوا، كالمزحػػػزح لحسػػػدتوا كأ ػػػدايوا؛ كالرا ػػػ  كالنػػػاف  كالػػػكا
لر يتوا كدهمايوا، كالناهض ب ثقالوا كأ بايوػا، أ انػن اهلل  جػ  مػا تػكالن، كنفػان الموػـ فػ  
 دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران، بمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كقدرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
نيػػـ كرتبػػت ذلػػػؾ نجػػن، كلػػػـ أقطػػط  نػػػؾ  ػػادت  ميػػػؾ فػػ  االسترسػػػاؿ كاالنبسػػاط، كالبػػػر 

 ة، كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دة كالمكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة، كالتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالمحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة كالمكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أفنػػاف مػػف حقػػ   جيػػؾ فػػ  هػػذن ا سػػباب التػػ  ذنرتوػػا، كفػػ  أ كاتوػػا التػػ  ترنتوػػا نراهػػد 

ليػػال  متتابيػػدن كم تجفػػد، فتحدثػػن بمػػا  -أداـ اهلل أيامػػن  -اإلطالػػد بوػػا أنػػؾ ت جػػك بػػالكزير 
يػػد بيػػد الرقيػػد؛ كليجػػؾ فػػ  تحػػب كتريػػد، كتجقػػ  إليػػن مػػا تشػػاص كت تػػار، كتنتػػب إليػػن الرق

 رض ذلؾ تيدك طكرؾ بالتشدؽ كتجػكز حػدؾ باالسػتحقار، كتتطػاكؿ إلػ  مػا لػبس لػؾ، 
كتهجط ف  نفسؾ، كتنس  زلد اليالـ، كسقطد المتحرم، ك ججد الكاثػؽ؛ هػذا كأنػت  ػره ال 
هييػػػد لػػػؾ فػػػ  لقػػػاص النبػػػراص، كمحػػػاكرة الػػػكزراص؛ كهػػػذن حػػػاؿه تحتػػػاج فيوػػػا إلػػػ   ػػػادة  يػػػر 

لػػ  مػػرافو سػػكل مرانػػؾ، كلبسػػدو ال تشػػبن لبسػػتؾ؛ كقػػؿ مػػف قػػرب مػػف كزيػػرو  ػػدـ  ادتػػؾ،  كا 
ال سػػػنر، كقػػػؿ مػػػف سػػػنر إال  ثػػػر كقػػػؿ مػػػف  ثػػػر  ف جػػػاد، كتنجػػػـ ف فػػػاد، كبسػػػط فػػػزاد؛ كا 
فانتيش، كما زهد ف  هذن الحاؿ نثيره مف الحنماص ا كليف كاليبػاد الربػانييف؛ إال لهجظوػا 

ىػػبر  جػػ  فكار ػػوا كركاتبوػػا، كتفسػػ  المػػتف بػػيف كىػػيكبتوا، كمنػػركن  اقبتوػػا، كشػػدة ال
 حكادثوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنكايبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
كاليجب أنؾ مط هذن ال جد تظػف أنوػا مطكيػده  نػ  ك افيػد دكنػ ، كأنػؾ قػد بجهػت الهايػد 
wكادع القجب، كمجنت المنانػد ثػان  الينػاف؛ كقػد انقطيػت حاجتػؾ  نػ  ك مػف هػك دكنػ ، 
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ت أف مػف قػدر  جػ  كىػكلؾ، ككقط الهن   ف جاه  كنلمػ  كلطفػ  كتكىػيج ؛ كجوجػ
يقدر  ج  فىكلؾ، كأف مف ىيد بؾ حيف أراد، ينزؿ بؾ إذا شػاص، كأف مػف يحسػف فػل 
 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر، يجتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر 
كبيد، فما أطيؿ، كليؿ لوػب المكجػدة يػزداد، كلسػاف الهػيظ يهجػك، كطبػاع اإلنسػاف تحتػد، 

كؿ مػف بػر فيػؽ، كال أنػا أكؿ كالندـ  ج  ما أسجفت مف الجميؿ يت ػا ؼ؛ كلسػت أنػت أ
مف جف  فنؽ  كهذا فراؽ بين  كبينؾ كآ ر نلم  ميؾ، كفاتحد ي س  منؾ؛ قد  سجت 
يػػدم مػػف  وػػدؾ با شػػناف البػػارق ، كسػػجكت  ػػف قربػػؾ بقجػػب ميػػرض ك ػػزـو حػػ ؛ إال أف 
تطجينػػ  طجػػط جميػػط مػػا تحاكرتمػػا كتجاذبتمػػا هػػدب الحػػديث  جيػػن، كتىػػرفتما فػػ  هزلػػن 

شػػرن، كطيبػػن ك بيثػػن، كباديػػن كمنتكمػػن؛ حتػػ  نػػ ن  ننػػت شػػاهدان مينمػػا كجػػدن، ك يػػرن ك 
كرقيبان  جينما، أك متكسطان بيننمػا، كمتػ  لػـ تفيػؿ هػذا، فػانتظر  قبػ  استيحاشػ  منػؾ، 
كتكقط قجد  فكل   نؾ، كن ن  بؾ كقد أىبحت حراف حيراف يا أبا حياف، ت نؿ أىبيؾ 

لحكطػػد لنفسػػؾ، كالنظػػر فػػ  يكمػػؾ لهػػدؾ، أسػػفان، كتػػزدرد ريقػػؾ هفػػان،  جػػ  مػػا فاتػػؾ مػػف ا
كا  ذ بالكثيقد ف  أمرؾ، أتظنف بهرارتؾ ك مارتػؾ، كذهابػؾ فػ  فسػكلتؾ التػ  انتسػبتوا 
بم الطد الىكفيد كالهرباص كالمجتديف ا دنياص ا ردياص؛ أنؾ تقدر  ج  مثؿ هذن الحػاؿ، 

كجػػردؾ  كأنػػاـ منػػؾ  جػػ  حسػػف الظػػف بػػؾ، كالثقػػد بىػػدرؾ ككردؾ، كأطمػػيف إلػػ  حنػػؾ
كأتيػػام   ػػف حػػرؾ كبػػردؾ؛ هيوػػات؛ رقػػدت فحجمػػت، ف يػػران رأيػػت ك يػػران ينػػكف  جػػ  هػػذا 
لػػ  هونػػا بجػػ  فػػيض  تبػػؾ كاليمتػػؾ؛ كفػػ  دكف  الحػػد نػػاف مقطػػط نلمػػؾ فػػ  مكجػػدتؾ، كا 

يقاظه لجساه ، كتقكيـه لمف يقبؿ التقكيـ؛ كقد قاؿ ا كؿ:   ذلؾ تنبين لجنايـ، كا 

  مف ا كد البادم ثقاؼ المقـك  أال إنما ينف  الفت   ند زيهن

فقجػت لػؾ: أنػا سػامط مطيػط، ك ػادـ شػنكر، ال أشػترم سػ طؾ بنػؿ ىػفراص كبي ػاص فػػ  
الدينا؛ كال أنفر مف التزاـ الذنب كاال تراؼ بالتقىير؛ كمثج  يوفػك كيجمػق، كمثجػؾ ييفػك 

كأنػػت  كيىػػفق؛ كأنػػت مػػكل ن كأنػػا  بػػد، كأنػػت آمػػره كأنػػا مػػؤتمر، كأنػػت ممتثػػؿه كأنػػا ممتثػػؿ،
مىػطنط كأنػػا ىػػنييده، كأنػت منشػػ صه كأنػػا منشػ ، كأنػػت أكؿ كأنػػا آ ػر، كأنػػت مػػ مكؿ كأنػػا 
، كمت  لـ تهفر ل  الذنب البنر، كالجنايد اليذراص، كالبادرة النادرة؛ فقػد أ نتنػ   جػ   wآمؿه
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مػػػا نػػػاف منػػػ ، كدلجػػػت  جػػػ  مجنػػػؾ لػػػ ؛ كأنػػػؾ ننػػػت مترىػػػدان لوػػػذن الوفػػػكة كميتقػػػدان فػػػ  
 جفكة؛ كنرمؾ ي ب   جيؾ هذا، كمثكل  بيف يديؾ  دمدن لؾ يحظػرن  جيػؾ مقابجتوا هذن ال

هذا كأنا أفيؿ ما طالبتن  بػن مػف سػرد جميػط ذلػؾ، إال أف أ ػكص فيػن  جػ  البديوػد فػ  
هػػذن السػػا د يشػػؽ كيىػػيب بيقػػب مػػا جػػرل مػػف التفػػاكض، فػػوف أذنػػت جميتػػن نجػػن فػػ  

طػػػػػرم كالياسػػػػػ ، كالمحبػػػػػكب رسػػػػالد تشػػػػػتمؿ  جػػػػػ  الػػػػػدقيؽ كالججيػػػػػؿ، كالحجػػػػك كالمػػػػػر، كال
كالمنركن؛ فناف مف جكابؾ لػ : افيػؿ  كنيػـ مػا قجػت كهػك أحػب إلػ  كأقػرب إلػ  إرادتػ ، 
كأح ر لما أري  منن، كأد ؿ ف  الحجػد  جيػؾ كلػؾ؛ كأ سػؿ لجكسػ  الػذم بينػ  كبينػؾ، 
كأزهر لجسراج الذم طف ص  ن  ك نؾ، كأجذب لينػاف الحجػد إف نانػت لػؾ، كأنطػؽ  ػف 

ذا  زمت فتكنؿ  ج  اهلل؛ كلينف الحديث  ج  تبا د أطرافػن، اليذر إف ات  ق بقكلؾ؛ كا 
كا تلؼ فنكنػن مشػركحان، كاإلسػناد  اليػان متىػلن، كالمػتف تامػان بينػان، كالجفػظ  فيفػان لطيفػان، 
كالتىػػػريق  البػػػان متىػػػدران، كالتيػػػريض قجػػػيلن يسػػػيران كتػػػكخ الحػػػؽ فػػػ  ت ػػػا يفن كأثنايػػػن، 

ثباتػػ لحػػاؽ المتىػػؿ بالوػػذر، كالىػػدؽ فػػ  إي ػػاحن كا  ن؛ كاتػػؽ الحػػذؼ الم ػػؿ بػػالمين ، كا 
كاحػػذر تزيينػػن بمػػا يشػػينن، كتنثيػػرن بمػػا يقججػػن، كتقجيجػػن  مػػا ال يسػػتهن   نػػن؛ كا مػػد إلػػ  
لػػ  القبػػيق فػػانقص مػػف قبحػػن؛ كاقىػػد إمتػػا   بجميػػد نظمػػن  الحسػػف فػػزد فػػ  حسػػنن، كا 

فادت  مف أكلن إل  آ رن؛ فجيؿ هذن المثاقفد تبق  كتركل، كينكف ف  ذلؾ حسػف  كنثرن، كا 
الػػذنرل؛ كال تػػكم ص إلػػ  مػػا ينػػكف اإلفىػػاح  نػػن أحجػػ  فػػ  السػػمط، كأ ػػذب فػػ  الػػنفس، 
كأ جؽ با دب؛ كال تفىق  ما تنكف الننايد  نن أستر لجييب، كأنف  لجريب؛ فػوف النػلـ 
ىػػجؼه تيػػان ال يسػػتجيب لنػػػؿ إنسػػاف، كال يىػػحب نػػؿ لسػػػاف؛ ك طػػرن نثيػػر، كمتياطيػػػن 

بػػاصه نوبػػاص الحػػركف، كزهػػكه نزهػػك المجػػؾ، ك فػػؽه ن فػػؽ مهػػركر، ك  لػػن أرفه نػػ رف الموػػر كا 
البرؽ؛ كهك يتسوؿ مرةن كيتيسر مراران، كيذؿ طكران كييز أطكاران؛ كمادتن مف اليقػؿ كاليقػؿ 
سػػريط الحػػؤكؿ  فػػ  ال ػػداع؛ كطريقػػن  جػػ  الػػكهـ، كالػػكهـ شػػديد السػػيلف كمجػػران  جػػ  

كهػػػػك مرنػػػػب مػػػػف الجفػػػػظ الجهػػػػكم كالىػػػػكغ الطبػػػػا  ،  الجسػػػػاف، كالجسػػػػاف نثيػػػػر الطهيػػػػاف؛
كالتػػ ليؼ الىػػنا  ، كاالسػػتيماؿ االىػػطلح ، كمسػػتملن مػػف الحجػػا، كدريػػن بػػالتمييز؛ 
wكنسجن بالرقد، كالحجا ف   ايد النشػاط كبوػذا البػكف يقػط التبػايف كيتسػط الت كيػؿ، كيجػكؿ 
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كييثػر بمػا أشػبن الحجػد الذهف، كتتمط  الد كل، كيفزع إل  البرهػاف، كيبػرأ مػف الشػبود، 
كليس بحجد؛ فاحذر هذا النيت كركادفن، كاتؽ هذا الحنػـ كقكايفػن؛ كال تيشػؽ الجفػظ دكف 
المين  كال توك المين  دكف الجفظ؛ كنف مف أىػحاب البل ػد كاإلنشػاص فػ  جانػب، فػوف 
ىنا توـ يفتقر فيوا أشياص يؤا ذ بوا  يرهـ، كلست منوـ، فل تتشبن بوـ، كال تجر  ج  
مثػػالوـ، كال تنسػػى  جػػ  منػػكالوـ، كال تػػد ؿ فػػ   مػػارهـ، كال تنثػػر ببيا ػػؾ سػػكادهـ، كال 
تقابػػؿ بفناهتػػؾ بػػرا توـ، كال تجػػذب بيػػدؾ رشػػاصهـ، كال تحػػاكؿ ببا ػػؾ مطػػاكلتوـ كا ػػرؼ 
قدرؾ تسجـ، كالـز حدؾ ت مف، فجيس النكدف مػف اليتيػؽ فػ  شػ ص، كال الفقيػر مػف الهنػ  

اس: لػػيس الشػػام  لجيراقػػ  بىػػاحب، كال النػػردم مػػف  جػػ  شػػ ص، أمػػا سػػميت قػػكؿ النػػ
ف تشػػيب فػػل تنتػػرث، فػػوف اإلشػػباع فػػ  الركايػػد  الدنػػدم بسػػا ر، فػػوف طػػاؿ فػػل تبػػؿ، كا 

 أشف  لجهجيؿ، كالشرح لجحاؿ أبج  إل  الهايد، كأظفر بالمراد، كأجرل  ج  اليادة 
بػػؾ  جػػ ، كألومػػؾ  طػػؼ اهلل قج -فنتبػػت: "بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ"، أقػػكؿ أيوػػا الشػػي  

ف  جكاب جميط ما قجتن كاجدان  ج  ك اتبان، كقاب ان، كباسػطان، كمرشػدان،  -اإلحساف إل  
كناىػػحان؛ مػػا ييػػرؼ الحػػؽ فيػػن، كيسػػتبيف الىػػكاب منػػن،  يػػر  ػػايفو لػػؾ، كال جػػانقو إلػػ  
 م الفتؾ، كال مري و لجباطؿ ميؾ، كال جاحدو  ياديؾ القديمػد، كالحديثػد، كال مننػرو لنيمتػؾ
النافيػػد الشػػافيد، كال  ػػاظو  جػػ  فكا ػػجؾ المجتميػػد كالمتفرقػػد، كال تػػارؾو لشػػ ص هػػك  جػػ  
مف أجؿ ش ص هك ل ، كال ميرض  ف ش ص هك لػ  بسػبب شػ ص هػك  جػ ؛ بػؿ أجوػز 
زارن  نػ ن  لػـ  دقد كججن إليؾ حت  تران بسدن ك بػارن، كأججػكن  جيػؾ حتػ  تجحظػن بردايػن كا 

 أسمط قكؿ ا كؿ: 

  كالشنر مبيثده لنفس المف ؿ  لنفس المنيػـ كالنفر م بثده 

أأنا أد ؾ كاجدان  ج ، كأرقد كأنت ماقته ل ، كأجد حس نيمد أنت كهبتوا إل ، كألذ 
 يشان أنت أذقتن  حلكتن  أأنس  أياديؾ كه  طكؽ رقبت ، كتجان  ين ، كحشك نفس ، 

، ك ير ميوكد كراحد حجم ، كزاد حيات ، كمادة ركح  هيوات، هذا بييد مف القياس
بيف أحرار الناس؛ الذيف لوـ اهتماـ بىكف أ را وـ، كحرصه  ج  إنراـ أنفسوـ؛ قد 
w بقكا بفكايق الفتكة، ك جقكا بحبايؿ المركصة، كشدكا مف الحنمد أشرؼ ا بكاب؛ كا تزكا 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 8 

؛ كحازكا شرفان بيد شرؼ، كانحازكا  ف نطؼ بيد نطؼ  مف ا دب إل  أ ز حـر
 بييف بىيرة، ك زفكا أنفسوـ  ف زهراتوا بتجربد ىادقد كنظركا إل  الدنيا 

أداـ اهلل  -ف كؿ ما أبدؤؾ بن أنن  طننت ظنان ال نيقيف أف شييان مما ننت فين مط الكزير 
ليس مما يومؾ، كال هك مما يقرع سميؾ سما ؾ لن؛ كحسبت  -أيامن، كقىـ أ داصن 

بن، كزريت  ج  فين؛ كأنؾ ربما أي ان أنن  إف بدأت بش ص منن رذلتن   جين كتنقىتن  
قجت: لـ بدأت بما أسيجؾ  نن كلـ أر ص لؾ فين، هل نظمت  ج  جرتؾ، كطكيت ما 
بيف جنبيؾ كما  ج  مما يدكر بيف الىاحب ك ادمن كالرؤكساص، كالناظريف ف  أمكر 

الدهماص كالمتىفحيف  حكاؿ اليامد كال اىد، كلوـ أسرار ك يكبه ال يقؼ  جيوا أقرب 
اس إليوـ، كأ ز الناس  جيوـ، كأنت أي ان فجـ تس لن   نن، فناف ف  تقديرم أنؾ قد الن

 رفت كىكل  ف  كقت دكف كقت، كأنؾ قد حمجت أمرم  ج  ال دمد الت  ليس لجيجـ 
 بوا فايدة، كال ف  اإل راض  نوا فايتد 

ذ جرل ا مر  ج   ير ما ناف ف  حساب  كتجبس بظن ، فون  أهدم ذلؾ نجن  كا 
ثاثتن كسمانتن، كحلكتن كمرارتن، كرقتن ك ثارتن ف  هذا المناف؛ ثـ أنت أبىر بيد به

شا تن؛ ككاهلل ما أرل هذا أمران ىيبان  فشاين، كحفظن كا  ا تن كسترن كا  ذلؾ ف  نتمانن كا 
ف ناف ذلؾ يمر ب شياص  إذا كىؿ إل  مرادؾ كال نجفدن شاقدن إذا أنسبن  مر اتؾ؛ كا 

يد  ريبدو، منوا ما يشيط بن الدـ المحقكف، كينزع مف أججن الركح نثيرةو كم تجفدو، متيى
ف  اليزيز، كيستىهر مين الىجب، كال يقنط فين باليذاب ا دن  دكف اليذاب ا نبر؛ كا 
ناف فيوا أي ان  ير ذلؾ مما ي حؾ السف، كيفنن النفس، كيد ك إل  الرشاد، كيدؿ 

ر الحنمد، كيشرؼ الومد، كيجقق  ج  النىق، كيؤند الحرمد، كييقد الذماـ، كينش
اليقؿ، كيزيد ف  الفوـ كا دب كيفتق باب اليمف كالبرند، كينفؽ ب ا د أهؿ اليجـ ف  

السكؽ الناسدة، كيكقظ الييكف النا سد، كيبؿ الشف المته ؼ، كيندل الطيف 
المترشؼ؛ كينكف سببان قكيان  ج  حسف الحاؿ كطجب الييش، فوف هذا الياججد محبكبد، 

رفاهيد مطجكبد، كالمناند  ند الكزراص بنؿ حكؿو كقكةو م طكبد، كالدنام حجكةه   رة كال
wك ذبده ن رة، كمف شؼ أمجن شؽ  مجن؛ كمف اشتد إلحاحن، تكال   دكن كركاحن، كمف 
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 أسرن رجاؤن، طاؿ  ناؤن، ك ظـ بلؤن؛ كمف التوب طمين كحرىن، ظور  جزن كنقىن 
 كف  الجمجد: 

  لـ يمس محتاجان إل  أحد  مػان مف لـ ينف هلل متوػ

كالبد مف فت  يييف  ج  الدهر، كيهن   ف نراـ الناس ف لن  ف لياموـ، كيذلؿ قيكد 
الىبر، كيجـ راحجد ا مؿ، كيحج  مر الي س؛ كاليزلد محمكدةه إال أنوا محتاجد إل  

إال أنوا نجفد النفايد، كالقنا د مزة فنوده كلننوا فقيرةه إل  البجهد كىياند النفس حسند 
محرجد إف لـ تنف لوا أداةه تجدها كفاشيده تمدها، كترؾ  دمد السجطاف  ير الممنف كال 
يستطاع إال بديفو متيف، كر بدو ف  اآل رة شديدة، كفطاـو  ف دار الدنيا ىيب، كلسافو 

 بالحجك كالحامض يج  
مف لقمد، ككجن  قاؿ ابف السماؾ: لكال ثلثه لـ يقط حيؼ، كلـ يسؿ سيؼ، لقمده أسكغ

أىبق مف كجن، كسجؾ أنيـ مف سجؾ، كليس نؿ أحد لن هذن القكة، كال فين هذن المند 
كاإلنساف بشر، كبنيتن متوافتد كطينتن منتثرة، كلن  ادةه طالبد، كحاجده هاتند، كنفسه 
جمكح، ك يفه طمكح؛ ك قؿه طفيؼ، كرأم  ييؼ، يوفك  كؿ ريق، كيست يؿ  كؿ 

جص مف قرناص السكص، كسجـ مف سكارؽ اليقؿ، كناف لن سجطاف  ج  بارؽ؛ هذا إذا ت 
نفسن، كقوره لشوكاتن، كقمطه لوكايجن كقبكؿه مف ناىحن، كتويؤه ف  سيين، كتبكصه ف  
مياف حظن، كايتماـه بسيادتن، كاستبىاره ف  طجب ما  ند ربن، كاستنىاؼه مف هكان 

يدكـه أك محاؿ ف  هذا الزمف الم ؿ ليقجن المرشد، هذا قجيؿه كىيب كلك قجت: م
اليسير كالدهر الفاسد، لما  فت  ايقان ييكقن ، كال حسكدان يرد قكل   قاؿ ابف السماؾ: 
اهلل المستياف  ج  ألسفو تىؼ كقجكبو تيترؼ، كأ ماؿو ت تجؼ  كقاؿ مياكيد  ب  بنر 

: يا ابف -كرآن ال يج  لن  ملن، كلـ يقبؿ منن نايلن  -بف  بد الرحمف ابف الحارث 
ما أف ترتدع  نا  كربما قاؿ بيض المتنجفيف  أ  ، ه  الدنيا، فوما أف تر ط مينا؛ كا 
قد قاؿ بيض السجؼ: ليس  يرنـ مف ترؾ الدنيا لآل رة، كال مف ترؾ اآل رة لجدنيا، 
كلنف  يرنـ مف أ ذ مف هذن كهذن  كهذا نلـ مقبكؿ الظاهر مكقكؼ الباطف  كربما 

wيف: "ا مؿ آل رتؾ ن نؾ تمكت  دان، كا مؿ لدنياؾ ن نؾ تييش قاؿ آ ر مف المتقدم
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 -أبدان"  كهذا أي ان نلـه منمؽ، ال يرجط إل  مين ن محقؽ؛ أيف هك مف قكؿ المسيق 
حيف قاؿ: الدنيا كاآل رة نالمشرؽ كالمهرب مت  بيد أحدنـ مف أحدهما  - جين السلـ 

ر  كأيف هك مف قكؿ اآل ر: الدنيا قرب مف اآل ر؛ كمت  قرب مف أحدهما بيد مف اآل 
كاآل رة  رتاف، مت  أر يت إحداهما أس طت ا  رل، كمت  أس طت إحداهما 

 أر يت ا  رل 
كهذا  ف اإلنساف ىهير الحجـ،  ييؼ الحكؿ، ال يستطيط أف يجمط بيف شوكاتن 
دراؾ إرادتن، كبيف السي  ف  طجب المنزلد  ند ربن ب داص فراي  ن، كأ ذ حظكظ بدنن كا 

كالقياـ بكظايفن، كالثبات  ج  حدكد أمرن كنوين، فوف ىفؽ كجون كقاؿ: نيمؿ تارة لوذن 
الدار كتارة لتجؾ الدار: فوذا المذبذب الذم ال هك مف هذن كال مف هذن؛ كمف ت نث 

 كتجيث لـ ينف رجلن كال امرأة، كال ينكف أبان كال أمان؛ كهذا نما نرل 
الفقر  اىد إذا لـ ينف لىاحبن  ياذه مف التقكل، كال كنرجق فنقكؿ: كنيكذ باهلل مف 

  ماده مف الىبر، كال د امده مف ا نفد، كال اىطباره  ج  المرارة 
كقد بجينا بوذا الدهر ال ال  مف الديانيف الذيف يىجحكف أنفسوـ كيىجحكف  يرهـ 
 ج  بف ؿ ىلحوـ، ال اكم مف النراـ الذيف نانكا يتسيكف ف  أحكالوـ، كيكسيكف 

 يرهـ مف سيتوـ، كنانكا يوتمكف بذ اير الشنر الميجؿ ف  الدنيا، يحرىكف  ج  
كدايط ا جر المؤجؿ ف  ا  رل؛ كيتجذذكف بالثناص، كيوتزكف لجد اص؛ كتمجنوـ ا ريحيد 

 ند مسيجد المحتاج، كتيتريوـ الوزة ميوا كاالبتواج؛ كذلؾ ليشقوـ الثناص الباق ؛ 
الهنيمد ف  الهرامد، كالربق ف  البذؿ، كالحظ ف  اإليثار، كالىنيط الكاق ؛ كيركف 

كالزيادة ف  النقص؛ أ ن  بالزيادة  ال جؼ المنتظر مف اهلل؛ كبالنقص: اليطاص؛ كرأيت 
 الناس يييبكف ابف اليميد حيف قاؿ: أنا أ جب مف جوؿ الشا ر الذم قاؿ: 

  فوذا أنفقتن فالماؿ لؾ  أنت لجماؿ إذا أمسنتن

ناف هذا ىحيحان ناف ال ينبه  أف ينتسب الماؿ،  نن ليس ف  ترؾ نسبن  قاؿ: كلك
أنثر مف إ راجن باإلنفاؽ  هذا لقكلوـ بحنمتن ك قجن كتحىيجن كىكاب الجاهؿ ال 

ذا  ذا مجنكا أف جكا، كا  wيستحسف نما يستقبق  ط  الياقؿ؛ نيـ، كنانكا إذا كلكا  دلكا، كا 
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ذ ذا سيجكا أجابكا كا  ذا نالكا شنركا؛ أ طكا أجزلكا، كا  ذا  الكا ىبركا، كا  ا جادكا أطابكا، كا 
ل   رايب  ذا امتحنكا ت سكا؛ كنانكا يرجيكف إل  نقايب ميمكند، كا  ذا أنفقكا كاسكا، كا  كا 
ل  ديانات قكيد، كأماناتو ث يند؛ كناف لوـ مط اهلل أسرار طاهرة، ك لنيده  م مكند؛ كا 

ده كاسيد كميدلده فاشيد؛ كنانت تجارتوـ ف  مقبكلد؛ كمط  باد اهلل ميامجده جميجد، كرحم
اليجـ كالحنمد، ك ادتوـ جاريد  ج  ال يافد كالتنرمد؛ كنانت شيمتوـ الىفق كالمهفرة 
كربحوـ مف هذن ا حكاؿ النجاة كالنرامد ف  ا كل  كالياقبد؛ كنانكا إذا تلقكا تكاىكا 

اد ار الب ايط أ ن  ىنايط بال ير، كتناهكا  ف الشر؛ كتنافسكا ف  ات اذ الىنايط، ك 
الشنر، كب ايط ا جر فذهب هذا نجن، كتان أهجن؛ كأىبق الديف كقد أ جؽ لبكسن، 

كأكحش م نكسن، كاقتجط مهركسن؛ كىار المننر ميركفان، كالميركؼ مننران، ك اد نؿ 
ش ص إل  ندرن ك اثرن، كفاسدن ك ايرن؛ كحىؿ ا مر  ج  أف يقاؿ: فلفه  فيؼ 

حسف الكجن، كفلف ظريؼ الجمجد، حجك الشمايؿ، ظاهر النيس، قكم  الركح، كفلف
الدست ف  الشطرنى، حسف الجيب ف  النرد، جيده ف  االست راج، مدبر لألمكاؿ، بذكؿه 
لججود، ميركؼه باالستقىاص ال يه    ف دانؽ، كال يتهافؿ  ف قيراط؛ إل   ير ذلؾ 

  مما ي نؼ اليالـ مف تنثيرن، كالناتب مف تسطيرن
كهذن نجوا ننايات  ف الظجـ كالتجديؼ، كال ساسد كالجوؿ كقجد الديف كحب الفساد، 
كليس فيوا ش صه مما قدمنا كىفن  ف القـك الذيف اجتودكا أف ينكنكا  جفاص اهلل  ج  

  باد اهلل بالرأفد كالرحمد كاالىطناع كاليدؿ كالميركؼ 
امد الشامجد؛ إل   يف ما رسمت ل  كأرجط  ف هذن الشنجيد الطكيجد اللذ د كالبجيد الي

ذنرن، كنجفتن  إ ادتن؛  ايذان باهلل ف  ىرؼ ا ذل  ن  كسكؽ ال ير إل ؛ كاليذان 
بنرمؾ الذم رشتف بن إل  السا د، كنفيتن  بن مؤكند ال دمد لهيرؾ مف هذن الجما د؛ 

ن  إذا كا  ماؿ ب كاتيموا، كالىدكر ب  جازها؛ كأنت أكل  الناس بالىفق كالتجاكز  
 رفت براصت  ف  نؿ ما يتيجؽ ب  مف ذمامؾ؛ كيجب  ج  مف الحؽ ف  مكدتؾ، 

 كاال تىاـ بحبجؾ كاالنتجاع مف  شبؾ، كاالرتهاص مف لبنؾ 

w  اللٍلة األولىاللٍلة األولى
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أ ز اهلل نىرن،  -أكؿ ليجد إل  مججس الكزير  -أطاؿ اهلل حياتؾ  -كىجت أيوا الشي  
الججكس، كبسط ل  كجون الذم ما ا تران منذ ف مرن  ب -كشد باليىمد كالتكفيؽ أزرن 

 جؽ اليبكس؛ كلطؼ نلمن الذم ما تبدؿ منذ ناف ال ف  الوزؿ كال ف  الجد، كال ف  
 اله ب كال ف  الر ا 

ثـ قاؿ بجسانن الذليؽ، كلفظن ا نيؽ: قد س لت  نؾ مراتو شي نا أبا الكفاص، فذنر أنؾ 
ب  بؾ  ف ذلؾ، كليج  أ ر ؾ لش ص أنبن مف مراعو  مر البيمارستاف مف جوتن، كأنا أر 

هذا كأجدل، كلذلؾ فقد تاقت نفس  إل  ح كرؾ لجمحادثد كالت نيس، ك تيرؼ منؾ 
أشياص نثيرةن م تجفد تردد ف  نفس   ج  مر الزماف، ال أحىيوا لؾ ف  هذا الكقت، 
نجن لنن  أنثرها ف  المججس بيد المججس  ج  قدر ما يسنق كييرض، ف جبن   ف ذلؾ 
باسترساؿ كسنكف باؿ؛ بمؿص فيؾ، كجـ  اطرؾ، كحا ر  جمؾ؛ كدع  نؾ تفنف 

البهدادييف مط  فك لفظؾ، كزايد رأيؾ، كربق ذهنؾ؛ كال تجبف جبف ال يفاص، كال تت طر 
ت طر ا  بياص؛ كاجـز إذا قجت، كبال  إذا كىفت؛ كاىدؽ إذا أسندت، كافىؿ إذا 

 أك تواديان؛ كما أحسف ما قاؿ ا كؿ:  حنمت، إال إذا  رض لؾ ما يكجب تكقفان 
نػىػاؼ  ال تقدح الظند ف  حنمػن  شيمتن  ػدؿه كا 

  كف  ا تراض الشؾ كقاؼ  يم   إذا لـ تجقن شػبػوده 

 كقد قاؿ ا كؿ: 
ن  امرؤه   إذا ما تبينت لـ أرتب  أبال  البلص كا 

ن  ج  ىدقؾ كنف  ج  بىيرة أن  س ستدؿ مما أسمين منؾ ف  جكابؾ  ما أس لؾ  ن
 ك لفن، ك ج  تحريفؾ كقرافن 

فقجت قبؿ: نؿ ش ص أريد أف أجاب إلين ينكف ناىرم  ج  ما يراد من  فون  إف منيتن 
ف ننجت قؿ إفىاح   ما أطالب بن ك فت النساد، كقد طميت بالنفاؽ  ننجت، كا 

 -: قؿ -حرس اهلل ركحن  -كانقجبت بال يبد، كقد  قدت  نىرم  ج  المس لد  فقاؿ 
ىابد  - افاؾ اهلل  ما بدا لؾ، ف نت مجاب إلين ما دمت  امنان لبجكغ إرادتنا منؾ، كا 
w  ر نا بؾ 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 13 

قجت: يؤذف ل  ف  ناؼ الم اطبد، كتاص المكاجود، حت  أت جص مف مزاحمد الننايد 
 كم ايقد التيريض، كأرنب جدد القكؿ مف  ير تقيد كال تحاش كال محاكبد كال انحياش 

ت الم ذكف فين، كنذلؾ  يرؾ، كما ف  ناؼ الم اطبد كتاص قاؿ: لؾ ذلؾ، كأن
 - ج   جك ش نن، كبسطن مجنن، كقدرتن  ج  جميط  جقن  -المكاجود? إف اهلل تيال  

يكاجن بالتاص كالناؼ، كلك ناف ف  الننايد بالواص رفيده كجللده كقدر كرتبد كتقديس 
ىج  اهلل  جين كسجـ كا نبياص  كتمجيد لناف اهلل أحؽ بذلؾ كمقدمان فين، كنذلؾ رسكلن

رحمد  -كالتابيكف لوـ بوحساف  -ر   اهلل  نوـ  -كأىحابن  - جيوـ السلـ  -قبجن 
كهنذا ال جفاص، فقد ناف يقاؿ لج جيفد: يا أمير المؤمنيف أ زؾ اهلل، كيا  -اهلل  جيوـ 

نبيره كال   مر أىجحؾ اهلل؛ كما  اب هذا أحد، كما أنؼ منن حسيب كال نسيب، كال أبان
ن    جب مف قكـو ير بكف  ف هذا كشبون، كيحسبكف أف ف  ذالؾ  يدن أك  شريؼ؛ كا 
نقيىدن أك حطان أك زرايدن، كأظف أف ذلؾ ليجزهـ كفسكلتوـ، كان زالوـ كقجتوـ ك ؤكلتوـ، 

كما يجدكنن مف اله ا د ف  أنفسوـ، كأف هذا التنجؼ كالتجبر يمحكاف  نوـ ذلؾ 
ينتف  بوذا ال جؼ؛ هيوات، ال تنكف الرياسد حت  تىفك مف النقص، كذلؾ النقص 

 شكايب ال يلص كمف مقابق الزهك كالنبرياص 
فقجت: أيوا الكزير، قد  الطت اليجماص، ك دمت النبراص كتىفحت أحكاؿ الناس ف  

أقكالوـ كأ مالوـ كأ لقوـ، فما سميت هذا المين  مف أحدؿ  ج  هذن السياقد الحسند 
فيد كالبلغ المبيف؛ كقد قاؿ بيض السجؼ الىالق: "ما تياظـ أحد  ج  مف كالحجد الشا

دكنن إال بقدر ما تىا ر لمف فكقن"  كالتىا ر دكاص النفس، كسجيد أهؿ البىيرة ف  
كقد  جب مف رقتن كحسف إىا تن  -الدنيا كالديف؛ كلذلؾ قاؿ ابف السماؾ لجرشيد 
: "يا أمير المؤمنيف، لتكا يؾ -  كجنتن لمك ظتن كبجي  قبكلن لقكلن كسر د دميتن  ج

ن  أظف أف دميتؾ هذن قد أطف ت أكديدن مف النار  ف  شرفؾ أشرؼ مف شرفؾ، كا 
 كجيجتوا بردان كسلمان" 

قاؿ: هذا باب مفترؽه فين، كرجينا إل  الحديث فونن شو ، سيما إذا ناف مف  طرات 
w؛ كلفظو  ذب، كم  ذو سوؿ؛ اليقؿ قد  دـ بالىكاب ف  نهمدو نا مد، كحركؼ متقاكمد
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كميرفد بالكىؿ كالقطط، ككفاص بالنثر كالسجط؛ كتبا دو مف التنجؼ الجاف ، كتقاربو ف  
 التجطؼ ال اف ، قاتلهلل ذا الرمد حيث يقكؿ: 

  ر يـ الحكاش  ال هراصه كال نزر  لوا بشره مثؿ الحرير كمنػطػؽه 

سكص تجقيف الميجـ؛ كباليراؽ رد  ج  كننت أنشد أياـ الىبا هذا بالذاؿ، كناف ذلؾ مف 
 كقيؿ: هك بالزام؛ كقد أجاد القطام  أي ان كتهزؿ ف  قكلن: 

  مكاقط الماص مف ذم الهجد الىادم  فوف ينبذف مف قكؿ يىػبػف بػن

قجت: كلوذا قاؿ  الد بف ىفكاف حيف قيؿ لن: أتمؿ الحديث? قاؿ: إنما يمؿ اليتيؽ، 
يقؿ، كلوذا يكلط بن الىبياف كالنساص، فقاؿ: كأم كالحديث ميشكؽ الحس بميكند ال

ميكند لوؤالص مف اليقؿ كال  قؿ لوـ? قجت: هونا  قؿه بالقكة ك قؿه بالفيؿ، كلوـ أحدهما 
كهك اليقؿ بالقكة، كهونا  قؿه متكسط بيف القكة كالفيؿ مزمط، فوذا برز فوك بالفيؿ، ثـ 

لحديث ما ك ط فين الباطؿ، ك جط إذا استمر اليقؿ بج  ا فؽ؛ كلفرط الحاجد إل  ا
بالمحاؿ ككىؿ بما ييجب كي حؾ كال يؤكؿ إل  تحىيؿ كتحقيؽ، مثؿ هزار أفساف 
كنؿ ما د ؿ ف  جنسن مف  ركب ال رافات؛ كالحسف شديد الجوى بالحادث كالمحدث 
كالحديث،  نن قريب اليود بالنكف، كلن نىيب مف الطرافد  كلوذا قاؿ بيض السجؼ: 

ن النفكس فونوا سرييد الدثكر"، ن نن أراد اىقجكها كاججك الىدأ  نوا، "حادثكا هذ
أم ىديت، أم تهطت؛ كمنن الدثار  -كأ يدكها قابجدن لكدايط ال ير، فونوا إذا دثرت 

لـ ينتفط بوا؛ كالتيجب نجن منكطه بالحادث؛ كأما التيظيـ كاإلجلؿ فوما  -فكؽ الشيار 
ما با لدهر؛ كمثاؿ ما يقدـ بالزماف الذهب كالياقكت كما لنؿ ما قدـ: إما بالزماف، كا 

شابووما مف الجكاهر الت  بيد اليود بمباديوا، كسيمتد اليود جدان إل  نواياتوا؛ كأما ما 
قدـ بالدهر، فناليقؿ كالنفس كالطبييد؛ ف ما الفجؾ كأجرامن المزدهرة ف  الميانقد 

إلويد، كأحدثت فيما سجؼ منوا  اليجيبد، كمناطقن ال فيد، فقد أ ذت مف الدهر ىكرةن 
 ىكرةن زمانيد 

فقاؿ: بق  أف يتىؿ بن نيت اليتيؽ كال جؽ، فناف مف الجكاب أف اليتيؽ يقاؿ  ج  
wكجويف: ف حدهما يشار بن إل  النـر كالحسف كاليظمد، كهذا مكجكده ف  قكؿ اليرب: 
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:  بد  تيؽ، البيت اليتيؽ؛ كاآل ر يشار بن إل  قدـ مف الزماف مجوكؿ  ف ما قكلوـ
فوك دا ؿ ف  المين  ا كؿ،  نن أنـر باليتؽ، كارتفط  ف اليبكديد، فوك نريـ  كنذلؾ 

 كجن  تيؽ  نن أ تقتن الطبييد مف الدمامد كالقبق  كنذلؾ فرس  تيؽ 
كأما قكلوـ: هذا ش ص  جؽ، فوك م مف مينييف: أحدهما يشار بن إل  أف مادتن باليد؛ 

ف   -أ ن  ابف حسكلد  -ريبد  كناف ابف  باد قاؿ لناتبن مرة كاآل ر أف نوايد زمانن ق
ش ص جرل    نيـ، اليالـ  تيؽ كلنف ليس بقديـ أم لك ناف قديمان لناف ال أكؿ لن، 
كلما ناف  تيقان ناف لن أ كؿ، كمف أجؿ هذا اال تقاد كىفكا اهلل تيال  ب نن قديـ، 

اص  ف هذا اإلطلؽ، فقالكا: ما كجدنا كاستحسنكا هذا اإلطلؽ  كقد س لت اليجماص البىر 
كال ف  حديث  -ىج  اهلل  جين كسجـ  -كال نلـ نبين  - ز كجؿ  -هذا ف  نتاب اهلل 

الىحابد كالتابييف  كس لت أبا سييد السيراف  اإلماـ: هؿ تيرؼ اليرب أف مين  القديـ 
منوـ، إال أنوـ ما ال أكؿ لن? فقاؿ: هذا ما ىق  ندنا  نوـ كال سبؽ إل  كهمنا هذا 

 يقكلكف: هذا ش ص قديـ كبنياف قديـ كيسرحكف كهموـ ف  زمافو مجوكؿ المبدأ 
فقؿ: قد مر ف  نلمؾ ش ص يجب البحث  نن، ما الفرؽ بيف الحادث كالمحدث 

كالحديث؛ فناف مف الجكاب أف الحادث ما يجحظ نفسن كالمحدث ما يجحظ مط تيجؽو 
 لمتكسط بينوما مط تيجؽو بالزماف كمف ناف منن بالذم ناف  نن محدثان  كالحديث نا

كهونا ش ص آ ر، كهك الحدثاف كالحدثاف؛ ف ما ا كؿ فن نن لما هك م ارعه لجحادث، 
كأما الحدثاف فن نن اسـ لجزماف فقط،  نن يقاؿ: ناف نذا كنذا ف  حدثاف ما كل  

حادثات كالحكادث  ا مير، أم ف  أكؿ زمانن، ك ج  هذا يدكر أمر الحدث كا حداث كال
كفلف حدث مجكؾو نجن مف ديكاف كاحد ككاد كاحد كسبؾ كاحد  قاؿ: ما الفرؽ بيف حدث 
كحدث? قجت: ال فرؽ بينوما إال مف جود أف حدث تابط لقدـ،  نن يقاؿ: أ ذن ما قدـ 
كما حدث؛ فوذا قيؿ إلنساف: حدث يا هذا  فن نن قيؿ لن: ىؿ شييان بالزماف ينكف بن 

 ، ال تقدـ لن مف قبؿ ف  الحاؿ
ثـ رجيت فقجت  كلفكايد الحديث ما ىنؼ أبك زيد رسالد لطيفد الحجـ ف  المنظر، 
wشريفد الفكايد ف  الم بر، تجمط أىناؼ ما يقتبس مف اليجـ كالحنمد كالتجربد ف  
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ا  بار كا حاديث، كقد أحىاها كاستقىاها كأفاد بوا، كه  حا رة  فقاؿ احمجوا 
 مؿ إل  الب ؿ بوا  ج   ادة أىحابنا الهثاث  قجت: السمط كالطا د كانتبوا، كال ت

ثـ ركيت أف  بد المجؾ بف مركاف قاؿ لبيض ججساين: قد ق يت الكطر مف نؿ ش ص 
 إال مف محادثد اإل كاف ف  الجيال  الزهر،  ج  التلؿ اليفر 

دثد مف  بيد كأحسف مف هذا ما قاؿ  مر بف  بد اليزيز قاؿ: كاهلل إن   سترم المحا
اهلل بف  بد اهلل بف  تبد بف مسيكد ب لؼ دينار مف بيت ماؿ المسجميف  فقيؿ: يا أمير 
المؤمنيف، أتقكؿ هذا مط تحريؾ كشدة تحفظؾ كتنزهؾ? فقاؿ: أيف يذهب بنـ? كاهلل إن  

  كد برأين كنىحن كهدايتن  ج  بيت ماؿ المسجميف ب لكؼ كألكؼ دنانير، إف ف  
 حان لجيقكؿ، كتركيحان لجقجب، كتسريحان لجوـ، كتنقيحان لألدب المحادثد تجقي

 قاؿ: ىدؽ هذا اإلماـ ف  هذا الكىؼ، إف فين هذا نجن 
قجت: كسميت أبا سييد السيراف  يقكؿ: سميت ابف السراج يقكؿ: د جنا  ج  ابف 

 الركم  ف  مر ن الذم ق   فين، ف نشدنا قكلن: 

 ػيثفن ف أطيبوا  ب  كلقد سيمت مآربػ 

  مثؿ اسمن أبدان حديث  إال الحػديث فػونػن

كقاؿ سجيماف بف  بد المجؾ: قد رنبنا الفارن، كتبطنا الحسناص، كلبسنا الجيف، كأنجنا 
الطيب حت  أجمنان، كما أنا اليـك إل  ش ص أحكج من  إل  ججيس ي ط  ن  مؤكند 

أي ان حؽه كىكاب،  ف التحفظ كيحدثن  بما ال يمجن السمط، كيطرب إلين القجب  كهذا 
النفس تمؿ، نما أف البدف ينؿ؛ كنما أف البدف إذا نؿ طجب الراحد، نذلؾ النفس إذا 
مجت طجبت الركح كنما البد لجبدف أف يستمد كيستفيد بالجماـ الذاهب بالحرند الجالبد 
لجنىب كال جر، نذلؾ البد لجنفس مف أف تطجب الركح  ند تناثؼ المجؿ الدا   إل  

فوف البدف نثيؼ النفس، كلوذا يرل بالييف، نما أف النفس لطيفد البدف، كلوذا ال  الحرج
تكجد إال باليقؿ؛ كالنفس ىفاص البدف، كالبدف ندر النفس  فقاؿ: أحسنت ف  هذن 

الركايات  ج  هذن التكشيحات كأ جبن  ترحمؾ  ج  شي ؾ أب  سييد، فما نؿ أحد 
wأحد ي بن لوذا الفيؿ؛ هات مجحن الكداع حت  يسمق بوذا ف  مثؿ هذا المقاـ، كما نؿ 
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 نفترؽ  نوا، ثـ ن  ذ ليجد أ رل ف  شجكف الحديث 
قجت: حدثنا ابف سيؼ الناتب الراكيد، قاؿ: رأيت جحظد قد د ا بناصن ليبن  لن حايطان 

فح ر، فجما أمس  اقت   البناص ا جرة، فتمانسا كذلؾ أف الرجؿ طجب  شريف 
ما  مجت يا هذا نىؼ يـك كتطجب  شريف درهمان? قاؿ: أنت ال درهمان؛ فقاؿ جحظد: إن

تدرم، إن  قد بنيت لؾ حايطان يبق  مايد سند؛ فبينما هما نذلؾ كجب الحايط كسقط؛ 
فقاؿ جحظد: هذا  مجؾ الحسف? قاؿ: ف ردت أف يبق  ألؼ سند? قاؿ: ال، كلنف ناف 

  -أ حؾ اهلل سنن  -يبق  إل  أف تستكف  أجرتؾ  ف حؾ 

  لٍلة الثانٍةلٍلة الثانٍةالال

ثـ ح رت ليجد أ رل، فقاؿ: أكؿ ما أس لؾ  نن حديث أب  سجيماف المنطق  نيؼ ناف 
نلمن فينا، كنيؼ ناف ر ان  نا كرجاؤن بنا، فقد بجهن  أنؾ جارن كمياشرن، كلىيقن 

 كملزمن كقاف   طكن كأثرن، كحافظ  ايد  برن 
ه  الرقيد الفسيحد الجاميد، ك  -فقجت: كاهلل أيوا الكزير، ما أ رؼ اليـك ببهداد 

إنسانان أشنر لؾ، كأحسف ثناصن  جيؾ، كأذهب ف  طريؽ  -كاليرىد اليري د الهاىد 
اليبكديد ميؾ، منن؛ كلقد سنر اآلذاف كمأل البقاع بالد اص الىالق، رفين اهلل إلين، 
بن  كالثناص الطيب أشا ن اهلل؛ كقد  مؿ رسالدن ف  كىفؾ ذنر فيوا ما آتاؾ اهلل كف جؾ
مف شرؼ أ راقؾ، كنـر أ لقؾ ك جك همتؾ، كىدؽ حدسؾ كىكاب رأيؾ، كبرند 

نظرؾ، كظوكر  نايؾ، ك ىب فنايؾ، كمحبد أكليايؾ، كنمد أ دايؾ، كىباحد 
كجوؾ، كفىاحد لسانؾ، كنبؿ حسبؾ، كطوارة  يبؾ، كيمف نقيبتؾ، كمحمكد شيمتؾ، 

ريب ما يرل منؾ، كبديط ما كدقيؽ ما أكدع اهلل فيؾ، كججيؿ ما نشر اهلل  نؾ، ك 
ينتظر لؾ مف المراتب اليجيد، كال يرات الكاسيد كالدكلد الكاد د، كه  تىؿ إل  

كناف هذا منن قيامان بالكاجب، فونؾ نيشت  -إف شاص اهلل  -مججسنـ ف   د أك بيدن 
ركحن كناف  فت، كبىرتن كناف  ش ؛ كأنبت جناحن كناف قد حص، بالرسـ الذم 

 -نف قنط منن كهك قنكطه، كسميتن مراران: مف يذنرن  كقد م   المجؾ  كىؿ إلين  نن
wكمف ي جفن ف  مىجحت ، كيجرم  ج   ادتن مي ? كمف يس ؿ  -ر كاف اهلل  جين 
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 ن ، كيوتـ بحال ? هيوات، فقد كاهلل با مس مف يطكؿ تجفتنا إلين كيدـك تجوفنا  جين 
ك رة الزمف كحامؿ ا ثقاؿ، كمجقت   إف الزماف بمثجن لب يؿ ناف كاهلل شمس الميال 

القفاؿ، كمحقؽ ا قكاؿ كا فياؿ، كمجرل لجـ ا حكاؿ  ج   ايد النماؿ؛ ناف كاهلل فكؽ 
المتمن ، كأ ج  مف أف يجحؽ بن نظير، أك يكجد لن مماثؿ؛ لذتن لمقه ف  توذيب 

ا مكر، كهكان كقؼه  ج  ىلح مف ف  إىلحن ىلح كنف  مف ف  نفين تطوير؛ 
كلكال أف  مر الفت  ا ريح  قىير، لننا ال نبتج  بفقدن، كال نتحرؽ  ج  فكت ما ناف 

، كاإلنساف فيوا مظجـك   لنا بحياتن؛ الدنيا ظجـك
كحاجتن ماسد إل  ر يؼ، كحكلن كقكتن  -كهك مايد دينار  -فجما كىؿ إلين ذلؾ الرسـ 

 قد  جزا  ف أجرة مسننن، ك ف كجن  داين ك شاين  اش 
زاد ف  حديث الرسـ أنن كىؿ إلين مط اليذر الجميؿ، كالك د اليريض الطكيؿ؛ كمما 

ف  شت  كلك رأيتن كهك يترفؿ كيتحنؾ ليجبت  فقاؿ: سررتن  لسركرن بما ناف من ، كا 
نففت الزماف  ف  يمن، كفججت  نن حد نابن، كلكال ال ماند مانيده  ف نفسن، كتمنط 

ست نس كآنس، كلننن  ج  حاؿ ال محتمؿ لن ميوا بنفسن؛ لهش  هذا المججس فينـ فا
 جيوا، كال ىبر  جين ميوا؛ أتحفظ ما قاؿ البديو  فين? قجت: نيـ، قاؿ: أنشدنين، 

 فركيت: 
  ما هك ف   جـ بمنتقص  أبك سجيماف  الـه فطػف

  مف  كرو مكحش كمف برص  لنف تطيرت  ػنػد رؤيتػن

 ػىػصكهذن قىد مف الق  كبابند مػثػؿ مػا بػكالػدن

فقاؿ: قاتجن اهلل، فجقد أكجط كبال ، كلـ يحفظ ذماـ اليجـ، كلـ يقض حؽ الفتكة  حدثن  
 ف درجتن ف  اليجـ كالحنمد، ك رفن  محجن فيوما مف محؿ أىحابنا ابف زر د كابف 
ال مار كابف السمق كالقكمس  كمسنكين كنظيؼ كيحي  بف  دم ك يس  بف  ج   

كبابه مف النجفد شاؽ؛ كليس مثج  مف جسر  جين، فقجت: كىؼ هؤالص أمر متيذر، 
نما يىفوـ مف ناؿ درجد نؿ كاحد منوـ، كأشرؼ بيد ذلؾ  جيوـ؛  كبج  الىكاب منن؛ كا 

wفيرؼ حاىجوـ ك ايبوـ، كمكجكدهـ كمفقكدهـ  فقاؿ: هذا تحايؿه ال أر ان لؾ، كال 
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يجـك اهلل منوـ، أسجمن ف  يدؾ، كال أحتمجن منؾ؛ كلـ أطجب إليؾ أف تيرفوـ بما هك م
كمكهبد لوـ، كمسكقن إليوـ، كم جك ن  جيوـ،  ج  الحد الذم ال مزيد فين كال نقص؛ 
إنما أردت اف تذنر مف نؿ كاحد ما الح منن ليينيؾ، كتجج  لبىيرتؾ، كىار لن بن 
ل  هذا القدر  ىكرةه ف  نفسؾ؛ ف نثر كىؼ الكاىفيف لألشياص  ج  هذا يجرم، كا 

 ينتو  
ط من  بوذا، فون  أ دـ بما  ندم، كأبج  فين أقى  جودم  أما شي نا أبك فقجت: إذا قن

سجيماف فونن أدقوـ نظران، كأقيرهـ  كىان، كأىفاهـ فنران، كأظفرهـ بالدرر، كأكقفوـ  ج  
الهرر؛ مط تقطط ف  اليبارة، كلنندو ناشيد مف اليجمد كقجد نظرو ف  النتب، كفرط 

جيكيص، كجرأة  ج  تفسير الرمز، كب ؿو بما  ندن استبداد بال اطر، كحسف استنباط ل
 مف هذا الننز 

كأما ابف زر د فوك حسف الترجمد، ىحيق النقؿ، نثير الرجكع إل  النتب، محمكد 
النقؿ إل  اليربيد، جيد الكفاص بنؿ ما جؿ مف الفجسفد؛ ليس لن ف  دقيقوا منفذ، كال لن 

كمحبتن ف  الربق، كحرىن  ج  الجمط؛ مف لهزها م  ذ، كلكال تكزع فنرن ف  التجارة، 
كشدتن ف  المنط؛ لنانت قريحتن تستجيب لن، ك ايمتن تدر  جين؛ كلننن مبدد مندد، 

 كحب الدنيا ييم  كيىـ 
كأما ابف ال مار ففىيق، سبط النلـ، مديد النفس، طكيؿ اليناف، مر   النقؿ، نثير 

لهث، كيرقط الجديد بالرث؛ كيشيف التدقيؽ، لننن ي جط الدرة بالبيرة كيفسد السميف با
، فما يجدين مف الف ؿ يرتجين  جميط ذلؾ بالزهك كالىجؼ، كيزيد ف  الرقـ كالسـك

بالنقص؛ كما ييطين بالجطؼ يستردن بالينؼ؛ كما يىفين بالىكاب، يندرن باإل جاب  
 كمط هذا يىرع ف  نؿ شور مرة أك مرتيف 
ق  مف إنايوـ؛  نن دكنوـ ف  الحفظ كالنقؿ كأما ابف السمق، فل ينزؿ بفنايوـ، كال يس

ل  طريقد الد   أقرب، كالذم يحطن  ف مراتبوـ  كالنظر كالجدؿ، كهك بالمتبط أشبن، كا 
شيياف: أحدهما بلدن فومن، كاآل ر حرىن  ج  نسبن؛ فوك مستفرغ مق الباؿ م سكر 

wكالتطفيؼ؛ كالقجب  اليقؿ، ي  ذ الدانؽ كالقيراط كالحبد كالطسكج كالفجس بالىرؼ كالكزف
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مت  لـ ينؽ مف دنس الدنيا لـ ييبؽ بفكايق الحنمد، كلـ يتفكح بردع الفجسفد، كلـ يقبؿ 
 شياع ا  لؽ الطاهرة المف يد إل  سيادة اآل رة 

كأما القكمس  أبك بنر، فوك رجؿ حسف البل د، حجك الننايد، نثير الفقر اليجيبد، 
د ف  التىحيق كاإلىلح كالقراصة، نثير التردد ف  جما ده لجنتب الهريبد؛ محمكد اليناي

الدراسد؛ إال أنن  ير نىيق ف  الحنمد؛  ف قريحتن ترابيد، كفنرتن سحابيد؛ فوك 
نالمقجد بيف المحققيف، كالتابط لجمتقدميف؛ مط حبو لجدنيا شديد، كحسد  هؿ الف ؿ 

  تيد 
ن شاذ، كأنا أ طيتن ف  هذن ا ياـ كأما مسنكين، ففقير بيف أ نياص، ك ي  بيف أبنياص،  ن

ىفك الشرح إلبسا كج  كقاطيهكرياس، مف تىنيؼ ىديقنا بالرم  قاؿ: كمف هك? 
قجت: أبك القاسـ الناتب  لـ أب  الحسف اليامرم، كىححن مي ؛ كهك اآلف اليذ بابف 

ال مار، كربما شاهد أبا سجيماف كليس لن فراغ، كلننن محسف ف  هذا الكقت لجحسرة 
 ت  لحقتن فيما فاتن مف قبؿ ال

فقاؿ: يا  جبان لرجؿ ىحب ابف اليميد أبا الف ؿ كرأل مف ناف  ندن كهذا حظن! 
قجت: قد ناف هذا، كلننن ناف مشهكالن بطجب النيمياص مط أب  الطيب النيمياي  الرازم، 

ممجكؾ الومد ف  طجبن كالحرص  ج  إىابتن مفتكنان بنتب أب  زنرياص، كجابر بف 
كمط هذا ناف إلين  دمد ىاحبن ف   زاند نتبن؛ هذا مط تقطيط الكقت ف   حياف؛

حاجاتن ال ركريد كالشوكيد؛ كاليمر قىير، كالسا ات طايرة، كالحرنات دايمد كالفرص 
بركؽ ت تجؽ، كا كطار ف   ر وا تجتمط كتفترؽ، كالنفكس  ج  فكاتوا تذكب كتحترؽ؛ 

درس كأمج  كىنؼ كركل فما أ ذ كلقد قطف اليامرم الرم  مس سنيف جميد ك 
مسنكين  نن نجمد كاحدة، كال ك   مس لد، حت  ن نن بينن كبينن سد؛ كلقد تجرع  ج  
هذا التكان  الىاب كاليجقـ، كم   بفمن حنظؿ الندامد ف  نفسن، كسمط ب ذنن قكارع 
الملمد مف أىدقاين حيف لـ ينفط ذلؾ نجن  كبيد فوك ذن  حسف الشير نق  الجفظ، 

نفاؽ زمانن كند كا   ف بق  فيسان يتكسط هذا الحديث، كما أرل ذلؾ مط نجفد بالنيمياص، كا 
wبدنن كقجبن ف   دمد السجطاف، كاحتراقن ف  الب ؿ بالدانؽ كالقيراط كالنسرة كال رقد؛ 
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يثار الشق بالفيؿ، كتمجيد النـر بالقكؿ كمفارقتن  نيكذ باهلل مف مدح الجكد بالجساف، كا 
الشقاص المىبكب  ج  هامد مف بج  بن، كالبلص الميىكب بناىيد باليمؿ؛ كهذا هك 
 مف  جب  جين 

كأما  يس  بف  ج ، فجن الذرع الكاسط كالىدر الرحيب ف  اليبارة، حجد ف  النقؿ 
كالترجمد، كالتىرؼ ف  فنكف الجهات، ك ركب الميان  كاليبارات؛ كقد تىفق ما لـ 

ف النبراص كالسادات، كأ يف باليمر الطكيؿ يتىفق نثير مف هذن الجما د، كقجب ب زاي
كالفراغ المديد؛ كلننن مط هذا الف ؿ النثير ب يؿ بنجمد كاحدة، كنىيقه  ج  كرقد 

 فار د، لسكداين الهالبد  جين، كمزاجن المتشيط بوا 
كأما نظيؼ، فونن متكسط، ال يسفؿ  ف أقجوـ حظان كال ييجك  ج  أنثرهـ نىيبان؛ كيدن 

 كلسانن ف  المجالس أجكؿ؛ كمين رفؽ كحذؽ ف  الجدؿ  ف  الطب أطكؿ،
كأما يحي  بف  دم، فونن ناف شي ان ليف اليريند فركقد، مشكن الترجمد، ردمص اليبارة، 
لننن ناف مت تيان ف  ت ريى الم تجفد كقد برع ف  مججسن أنثر هذن الجما د، كلـ ينف 

ستيجـ  جين ما جؿ، ف لن  ما يجكذ باإللويات، ناف ينبور فيوا كي ؿ ف  بساطوا، كي
 دؽ منوا؛ كناف مبارؾ المججس 

فقاؿ: ما قىرت ف  كىؼ هذن الطايفد، كتقريب البهيد الت  نانت دا جد ف  نفس  
 منوـ 

ل  أيف ينتوكف مف يقينوـ بش نوا،  حدثن   ف مذاهبوـ ف  النفس كما يقكلكف فيوا؛ كا 
مت أن  ال أجد ما أريد مف حديث النفس كنيؼ ثقتوـ ببقايوا بيد فناص أبدانوا? فقجت:  ج

 ند أىحابنا الباقيف، أ ن  أبا الكفاص  ج  بف يحي  السامرم كالميرم كالقكه  
كالىكف  ك لـ زحؿ كالىا ان ، كنذلؾ  يرهـ أ ن  ابف  بداف كابف ييقكب كابف 
قمكف الال كابف بنش كابف قكسيف كالحران ،  ف هؤالص ليسكا يحرثكف هذن ا رض، كال ير 

هذا البز كال يجوزكف هذا المتاع كال يتيامجكف بن؛ هذا ينظر ف  المرض كالىحد كالداص 
كالدكاص، كهذا ييتبر الشمس كالقمر، كليس فيوـ مف يذنر نجمد ف  النفس كاليقؿ كاإللن، 

w حت  ن نن محظكر  جيوـ، أك قبيق  ندهـ 
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  اال تراؼ ب نوا جكهر باؽو متفقكف ف -أ ن  الطايفد ا كل   -كقجت: إف هؤالص القـك 
أ ن  كاجديف لجيقيف  - الد؛ ف ما اليقيف فما الحنـ بن لوـ،  نوـ لك نانكا  ج  ذلؾ 

لما ندحكا لجدنيا الت  تزكؿ  نوـ كيزكلكف  نوا م طريف؛ فجك أنوـ  -ذايقيف لحلكتن 
نانكا  ج  ثجى مف النفس، كيقظد مف اليقؿ، كاستبىار مف القجب، كسنكف مف 

برهاف، لما تيججكا هذن الجذات المنقكىد، كا كطار الفا حد، كالشوكات ال سيسد، مط ال
التبيات النثيرة كا كزار الثقيجد؛ كال  جب فونن إذا نانت الرناند اليايقد تمنط اإلنساف 
مف اليدك كالسفر، كمف سر د ال طك،  ف الحرند قد بطجت بالرناند الدا جد  جين ف  

 م  جب مف أف تنكف النفس الت  استيبدتوا الشوكات الهالبد، أ  اين كآالين، ف
كاليقيدة الردييد، كا فياؿ القبيحد ميكقدن ممنك دن مف الىيكد إل  ميانؽ الفجؾ كم ارؽ 

النجـك ك الـ الركح كمقيد الىدؽ كمقاـ ا مف كمحؿ النرامد كمراد ال جد كبجد ا بد 
 كمياف السرمد 

لؾ بيد هذا  ف النفس كما تحفظ  نوـ فيوا لنف تيـ ل  ما قاؿ: هذا نلـ تاـ؛ كس س 
ننا فين، نيؼ  جـ أب  سجيماف بالنجـك كأحناموا? قجت: ال يتجاكز التقكيـ  ثـ قاؿ: فما 

  تقكؿ ف  ا حناـ? قجت: أنشدت منذ أياـ: 
 كطلب حؽ ال يناؿ محاؿ   جـ النجـك  ج  اليقكؿ كباؿ

ز ف  الحنمد أف ينكف مدرنان منشكفان م اطبان بن كقجت أي ان:  جـ ا حناـ ال يجك 
ميركفان؛ كال يجكز أف ينكف مقنكطان منن مطرحان مجوكالن؛ بؿ الحنمد تكجب أف يتكسط 
هذا الفف بيف اإلىابد كال ط  حت  ال يستهن   ف الجياذ باهلل أبدان، كال يقط الي س مف 

بيف ا مر كفك ن؛ كمنط مف الثقد قبجن أبدان؛ ك ج  هذا س ر اهلل اإلنساف كقي ن ك يرن 
كالطم نيند إال ف  ميرفتن كتكحيدن كتقديسن كتمجيدن، كالرجكع إلين؛ انظر إل  حديث 

الطب فوف  ندن الىنا د تكسطت الىكاب كال ط ، لتنكف الحنمد ساريد فيوا، 
 كالجطؼ ميووكدان بوا؛  ف الطب نما يبرأ بن اليجيؿ، قد يوجؾ مين اليجيؿ؛ فجيس بسبب

أف بيض المدبريف بالطب ال ينبه  أف ينظر ف  الطب؛ كليس بسبب أف بيض 
wالمر   برأ بالطب كجب أف ييكؿ  جين؛ انظر إل  هذا التكسط ف  هذن الحاؿ لينكف 
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التدبير اإللو  كا مر الربكب  نافذيف ف  هذن ال ليؽ بكساطد ما بينن كبينوا؛ كلتنكف 
ار الفناص، الجاميد لسنانوا  ج  الب ساص كالنيماص؛ المىجحد بالهد  ايتوا؛ كهذن سياسد د

كهنذا، فانظر إل  حديث البحر كرنكب الب س المتيقف فين، كجكب الطكؿ كاليرض 
ىابد الربق، كطجب اليجـ، نيؼ تكسط بيف السلمد كاليطب، كالنجاة كالوجند، فجك  كا 

 امد؛ كلك استمرت السلمد حت  ال يكجد مف يهرؽ كيوجؾ، لناف ف  ذلؾ مفسدة 
استمرت الوجند حت  ال يكجد مف يسجـ كينجك، لناف ف  ذلؾ مفسدة  امد؛ فالحنمد إذان 

ما تكسط هذا ا مر حت  يشنر اهلل مف ينجك، كيسجـ نفسن هلل مف يوجؾ  قجت: كبيد 
هذا فوذا اليجـ  كيص  امض  ميؽ، كقد فقد اليجماص بن، المجوكف فين؛ كميكؿ أهجن 

 ج  بيض التجارب القديمد الت  تنذب مرة كتىدؽ مرة؛  ج  الحدس كالظف، ك 
كبالىدؽ ييبر اإلنساف، كبالنذب ييرل مف فكايدن؛ فالنقص قد د جن، كال جؿ قد شمجن؛ 

 كليس يجب أف يكهب لن زمافه  زيز، فكراصن ما هك أهـ منن كأجدر، كأرشد كأهدل 
ف: اليجـ ىكرة الميجـك قاؿ: هذا حسف، حدثن  بالذم أفدت اليـك  قجت: قاؿ أبك سجيما

ف  نفس اليالـ، كأنفس اليجماص  المده بالفيؿ، كأنفس المتيجميف  المد بالقكة  كالتيجيـ 
هك إبراز ما بالقكة إل  الفيؿ  كالتيجـ هك بركز ما هك بالقكة إل  الفيؿ  كالنفس الفجنيد 

ر ميجكمان كأحنـ  المده بالفيؿ، كالنفس الجزييد  لمد بالقكة؛ كنؿ نفس جزييد تنكف أنث
 مىنك ان فو  أقرب إل  النفس الفجنيد تشبوان بوا، كتىيران لوا 

قاؿ: هذا ف  الحسف نوايد، كقد انتوؿ الجيؿ، كهذا يحتاج إل  بدص زماف، كتفري  قجب، 
ىهاص جديد  هات  اتمد المججس  قجت لن: قرأنا يـك الجميد  ج  أب   بيد اهلل  كا 

  المرزبان  ليبد اهلل بف مىيب

  حي  نىف  كمات  جيؾ نىف   إذا استتيت منؾ بجحظ طرفػ 

 ك يش  منؾ مقركف بحتػفػ   تجذذ مقجت  كيذكب جػسػمػ 

 ك دم قد تكسط بطف نػفػ   فجك أبىرتػنػ  كالػجػيؿ داج

w كىفػ  إذان لرأيت ما ب  فكؽ  كدمي  يستوؿ مف الػمػآقػ 
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 كانىرفت 
  اللٍلة الثالثةاللٍلة الثالثة

ثن  أبك الكفاص  نؾ حديث ال راسان ، ف ريد أف أسمين منؾ  قاؿ ل  ليجد أ رل: حد
قاؿ: ننت قايمان  جشيد  ج  زنبريد الجسر ف  الجانب الشرق  كالحاج يد جكف، 

أنتظر جكازها ك فد الطريؽ منوا، فرأيت شي ان مف  -كجمالوـ قد سدت  رض الجسر 
وا، كيحفظ الرحاؿ أهؿ  راساف ذنر ل  أنن مف أهؿ سنجاف كاقفان  جؼ الجماؿ يسكق

كناف كزيران  -الت   جيوا، حت  نظر إل  الجانب الهرب  فرأل الجذع  جين ابف بقيد 
فقاؿ: ال إلن إال اهلل، ما أ جب أمكر الدنيا كما أقؿ  -ىجبن المجؾ لذنكب نانت لن 

 المفنر ف   برها ك يرها،   د الدكلد تحت ا رض ك دكن فكؽ ا رض! 
 لكفاص، كلذلؾ است ذنت ف  دفنن، كناف نلـ الشي  سببان ف  ذلؾ قاؿ: هنذا حدثن  أبك ا

قاؿ: بجهن  أف أبا سجيماف يزكر ف  أياـ الجميد رسؿ سجستاف لما كيظؿ  ندهـ طا مان 
نا مان، كي نس ب نؾ مين، فمف يح ر ذلؾ المناف? فقجت: جما د؛ كآ ر مف ناف ف  

ين، كابف الناظر أبك منىكر كأ كن، هذا ا سبكع الما   ابف جبجد الناتب، كابف برمك 
كأبك سجيماف كبندار المهن  ك زاؿ الراقص، ك جـ كراص الستارة  فقاؿ: ما الذم حفظت 
مف حديث  نوـ، كم ثكر أف يجق  إلينا منوـ? فقجت: سميت أشياص، كلست أحب أف 

ذ اهلل أسـ نفس  بنقؿ الحديث كا  ادة ا حكاؿ ف نكف  امزان كسا يان كمفسدان  قاؿ: ميا
مف هذا، إنما تدؿ  ج  رشد ك ير، كت ؿ  ف    كسكص، كهذا يجـز نؿ مف آثر 
الىلح ال اص كالياـ لنفسن كلجناس، كا تقد الشفقد، كحث  ج  قبكؿ النىيحد؛ 

كالنب  ىج  اهلل  جين كسجـ قد سمط مثؿ هذا كس ؿ  نن، كنذلؾ ال جفاص مف بيدن، كنؿ 
رجط إل  مرتبد  اليدو أك محطكطد  فقجت كجدت أحد محتاج إل  ميرفد ا حكاؿ إذا 

ابف برمكين يذنر أشياص ه  متيجقد بجانبؾ، كيرل أنوا لك لـ تنف لناف مججسؾ أشرؼ، 
، ككليؾ أحمد، ك دكؾ أنمد  قاؿ: ما هذا االسترساؿ نجن إل   كدكلتؾ أ ز، كأيامؾ أدـك

ا? كما هذا السنكف ابف شاهكين? كما هذا النجؼ ببوراـ? كما هذا التيىب البف مني 
wإل  ابف طاهر? كما هذا التيكيؿ  ج  ابف  بداف? كما مف هؤالص أحد إال يريش  دكن 
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كيبرين كي ؿ ىاحبن كيهكين  أما ابف شاهكين فشي  إزراص كىاحب م رقد كنذبو 
ظاهر، نثير اإليواـ، شديد التمكين، ال يرجط إل  كدو ىادؽ، كال إل   قد ىحيق ك ودو 

نما  ناف الما   يقربن لهرض ناف لن فين مف جود هؤالص الم ربيف محفكظ؛ كا 
القرامطد، كناف أي ان مذمـك الوييد، فناف ال ينبس إال بما يقكين كيحرس حالن، كاليـك 
هك ر   الجبب، جاذب لنؿ سبب؛ كليس هناؾ نفايد كال ىياند كال دياند كال مركصة؛ 

كلن اإلفساد ك ادتن ت جيؿ المون  كبيد، فوك مشيـك نند، ثقيؿ الركح، شديد البوت ق
 كالشماتد بالياثر كالتشف  مف المننكب 

كأما بوراـ فرجؿ مجكس  ميجب ذميـ، ال ييرؼ الكفاص كال يرجط إل  حفاظ،  ر ن أف 
يتبجق ف  الدنيا بجاهن، كال يبال  أيف ىار بياقبتن؛ كهك يحض مط ذلؾ  جين ف  نؿ 

 ما هك مديرن كمدبرن 
فرجؿ نىران  أر ف  سيس، ما جاص يكمان ب ير قط ال ف  رأم كال ف  كأما ابف مني ا، 

 مؿ، كال ف  تكسط؛ كأىحابنا يجقبكنن بقفا كهك منومؾ بيف الجذايذ همن أف يتحس  دف 
 الشراب ف  نفس أك نفسيف، ثـ يسقط نالجذع اليابس ال لساف كال إنساف 

ن كحسبن كرأين كمشكرتن لنانت كأما ابف طاهر فرجؿ يد   لجناس أنن لكال منانتن كنفايت
هذن الكزارة سرابان، كهذن الممجند  رابان؛ هذا مط الشر الذم ف  طبين ك ادتن؛ فوف جرل 
ف كقط شره  ىبن برأس ىاحبن، كاد   أنن   يره انتحجن، كز ـ أنن مف نتايى رأين؛ كا 

 استبد بن؛ كمط هذا فوك يييب هذن المراصاة 
 د حكلن? كنيؼ يظاهر هك بوا كيسنف إليوا? كما كما أدرم نيؼ استنف  هذن الجما

فيوـ إال مف كندن الرجس كاإلفساد كا  ذ بالمىانيد كا  راص ا كلياص بما ييكد بالكباؿ 
 ج  البرمص كالسقيـ ك ج  الزن  كالظنيف؛ هؤالص سباع  اريد، كنلب  اكيد؛ ك قارب 

ؾ النريـ الرحيـ، فونن شريؼ لسا د، كأفاعو نواشد، كق  اهلل هذا اإلنساف الحر المبار 
النفس طاهر الطكيد، ليف اليريند، نثير الدياند، كهذن أ لؽ ال تىجق اليـك مط الناس، 

 قاؿ الشا ر: 

w لن جانب يشػتػد إف الف جػانػب  كمف ال يذد  ف حك ن الناس أك ينف
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 الػنػقػايب شكايب ال تبق   جيوا  يط  حك ن المستكردكف كتهػشػن

وـ: ال تنف حجكان فتؤنؿ، كال مران فتياؼ  ليس الحذر يق  فنيؼ التوكر، كما  اع قكل
، كطكارؽ تتكقط نؿ ليجد! كالتكنؿ كاالستسلـ يجقياف ب هؿ  أهونا لح ن تسحب نؿ يـك
الديف ف  طجب اآل رة؛ ف ما أىحاب الدنيا كأرباب المراتب، فيجب أف يد كا الوكينا 

كالشر كينكف  رهـ أنثر، كشرهـ أ جب؛  جانبان، كيشمركا لجنفط كال ر؛ كال ير
 كرهبكت  ير مف رحمكت 

 كلوذا قاؿ ا  راب : 
  ال ير ف  كالشر  أنا الهلـ ا  سر

    كالشر ف  أنثر

نما اراد أن  أتق  بالشر،  كهذا مين  بديط، كلـ يرد أف البداصة بالشر  ير مف ال ير، كا 
ذا أقبؿ الشر قجت لن: مرحبان، كأدفط الشر  كلك بالشر، كالحديد بالحديد يفجق  كقد قاؿ كا 

 اآل ر: 
 ف ال ينجيؾ إحساف  كف  الشر نجاة ح 

  كقاؿ ابف دارة: 
 مقالتوـ كاذهب بوـ نؿ مذهػب  إذا ننت يكمان طالب القـك فاطرح

 ججكب  جيؾ الشر مف نؿ مججب  كقارب بذم حجـ كبا د بجػاهػؿ

ف هـ تقا سكا  نكا مما يريدكف فاحػدبليستمس  فوف حدبكا فاقيس كا 

ف حجبكا  جقيف فاحجػب ثػلثد ف رنبكا يكمان لؾ الشر  كا   فارنب كا 

كهك مف رجاالت اليرب كقد قور اليجـ بالدهاص  -كقاؿ الحجاج بف يكسؼ أبك محمد 
لك أ ذت مف الناس مايد ألؼ، ناف أر    ن  مف أف أفرؽ فيوـ مايد  -كالزناند 

ميف م طكميف، يقـك نؿ كاحد بنفسن  ج  نفسن، كيتوـ ألؼ  ناف الناس با مس مزمك 
 دن لما جنان ف  أمسن؛  ف المجؾ السييد ساسوـ، كقـك زيهوـ، كقجـ أظافرهـ؛ كشهجوـ 
wبالحاجد  ف البطر كا شر، كبالنفايد  ف القجؽ كال جر؛ كتقدـ إليوـ بترؾ ال كض 
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حسانن إليوـ  فيما ال مرجكع لن ب ير؛ كنانكا ال يشنركف اهلل  ج  نيمتن  جيوـ بن، كا 
بمنانن، فسجبكن فتنفس  ناقوـ، كاتسط نطاقوـ، فامتط  نؿ كاحد هكان، كيكشؾ أف يقط 

 ف  موكان 
قاؿ: كهونا أشياص أ رل  ير هذن، كلنف مف يسمط كيقبؿ? كمط هذا فا مكر ىايرةه إل  

 مىايرها، نما أنوا ىادرة  ف مىادرها 
 ارؼه بوـ كمستبطف  مرهـ؛  -أبقان اهلل  -أف الكزير فقاؿ لن ابف جبجد: ما  ندم إال 

مط اليشرة القديمد، كالملبسد المتىجد، كال برة الكاقيد؛ كلنف البد لمف ناف ف  محجن 
كرقيتن مف جما دو يقربوـ، كيرجط إليوـ كيسمط منوـ، كينظر ب  ينوـ، كيىه  بآذانوـ، 

ان بوـ، كمستبطنان  مرهـ، ك بيران بش نوـ؛ كيتناكؿ ب يديوـ  فقاؿ لن مجاكبان: إف ناف  ارف
فجـ سجطوـ كبسطوـ، كحدد أنيابوـ، كقكل أسنانوـ، كفتق أشداقوـ، كطكؿ أ ناقوـ، 

كقطط أرباقوـ؛ كأبطرهـ ف سنرهـ، حت  ىاركا يجوجكف أقدارهـ، كينسكف ما نانكا فين 
رفين إل  ما يظف مف القجد كالذلد? هل رتب نؿ كاحد منوـ فيما تظور بن نفايتن كال ي

مين الظف الفاسد، كلـ ي حؾ ف  كجكهوـ، كيه    ج  جنايتوـ? أما بجهن أف ابف 
يكسؼ قاؿ: تشبثن بابف شاهكين  نن قد أ دن لجورب إل  القرامطد إف دهمن أمر? كأنسن 
ببوراـ إنما هك الستمداد الفساد منن كتقديمن البف الحجاج لجس ؼ، كلوجن بابف هركف 

 ب لجوزص كالجي
قاؿ لن ابف جبجد: مف أراد أف يحسف القبيق  ند ر ان، كيقبق الحسف  ند س طن فيؿ، 

كال ي جك أحد توب ريحن، كييجك ش نن، كينفذ أمرن كنوين مف حاسد كقارؼ، كمد ؿ 
كمرجؼ،  ج  هذن ا مكر بنيت الدار، ك جيوا جرت ا قدار، إف ننت تننر هذا الرهط، 

 تيرؼ بذلؾ حسف ا تيارن كجميؿ انتقاين كمحمكد رأين فا رؼ لن الرهط اآل ر؛ فونؾ 
قاؿ: مف هـ?  قاؿ: أبك الكفاص الموندس، كابف زر د المتفجسؼ، كابف  بيد الناتب، 

كمسنكين، كا هكازم كاليسجدم ف يف هؤالص الهامطد? قكـه هموـ أف ي نجكا ر يفان كيشربكا 
ن نىحان، كهيبتن تيكقوـ  ف ذنر قدحان، ال هـ ممف يقتبس مف  جموـ كال هـ يتنجفكف ل

wش ص ف  الدكلد مف تجقايوـ إال أف ينكف ش ص يتيجؽ بوـ  ج  مين   اص؛ فوك ينكد 
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 هنذا كهنذا حت  يبج  منوـ ما قدر  جين 
فجما سمط الكزير هذا نجن قاؿ: س لق  إليؾ ف  جكاب هذن المس لد ما ت دمن  بن إف 

ن مجقف محمؿ ن نؾ سانو  نن  ير حافؿ القيتوـ ف  مججس آ ر  ج  كجن ي ف  أنؾ ل
بن؛ كقد تقطط الجيؿ، كيحتاج ف  هذا الحديث إل  استيناؼ زماف، بيد استيفاص حماـ؛ ثـ 

 أنشدت قكؿ الشا ر: 

   ج  ال هايف حت  تبرأ المثر  إن   ىفق  ف قكم  كألبسوـ

ميرةه، ن نن ثـ قاؿ: ما المير? قجت: ه  ال هايف الت  ذنرها ف  حشك البيت، كاحدها 
أراد كألبسوـ  ج  ال هايف حت  تبرأ ال هايف فرجط مف لفظ إل  لفظ  ركرة القافيد 
لما ناف ميناهما كاحدان؛ قاؿ: لمف هذا البيت? قجت: ال أحفظ اسـ شا رن، كلنف أحفظ 

 مين أبياتان  قاؿ: هاتوا؛ ف نشدت أكؿ ذلؾ: 
  ليكراص مزدجرهؿ أنت  ف قكلؾ ا  يا أيوا الرجؿ الػمػزجػ  أذيتػن

  ال يستطيط ح ارم المقرؼ البطر  إن  إذا  د مػبػطػاصه إلػ  أمػد

 ال قادح قد تبػهػاهػا كال  ػكر  الق  قنات  مىػراران  ػشػكزندن 

 الػمػير  ج  ال هايف حت  تبرأ  إن   ىفق  ف قكم  كألبسػوػـ

 ان مما ناف قاؿ: انتبوا  قجت: أفيؿ، كانىرفت، فما أ اد  ج  بيد ذلؾ شيي
  اللٍلة الرابعةاللٍلة الرابعة

قاؿ ل  بيد ذلؾ ف  ليجد أ رل: نيؼ ر اؾ  ف أب  الكفاص? قجت: أر   ر ان ب تـ 
شنر كأحمد ثناص؛ أ ذ بيدم، كنظر ف  مياش ، كنشطن  كبشرن ، كر    ودم، ثـ 

 تـ هذا نجن بالنيمد النبرل، كقجدن  بوا القلدة الحسن ، كشمجن  بوذن ال دمد، كأذاقن  
 كة هذن المزيد، كأكجون   ند نظراي  حل

 قاؿ: هات شييان مف الهزؿ  ف نشدتن: 

 تججد أحيانان كما ب  تػجػجػد  نلنا سكاص ف  الوكل  ير أنوا

نػمػا w جنكن   جيوا حيف أنو  كأبيد  ت اؼ ك يد الناشحيف كا 
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ؾ؛ ثـ قاؿ:  الب ظن  أف نىران  لـ  كاشاذن ما هرب مف فناي  إال برأيؾ كتجسير 
فوف ذلؾ  بد، كال جرأة لن  ج  مثؿ هذا الندكد كالشذكذ، فقد قاؿ ل  القايؿ: إنؾ مف 

  جىانن 
فقجت: كاهلل الذم ال إلن إال هك ما ناف بين  كبينن ما يقت   هذا ا نس كهذا 

االسترساؿ، إنما ننا نجتق   ج  زنبريد باب الجسر باليشايا ك ند البيمارستاف ك ج  
نما رننت إلين لمرقيتن كتاسكمتن  ند ما ننت رأيتن  ند ىاحبن  باب أب  الكفاص؛ كا 

بالرم سند تسط كستيف كهك متكجن إل  قابكس كجرجاف، ف  المذلد الدايمد كالحاؿ 
المربكطد؛ كلك نبس ل  بحرؼ مف هذا، أك ننت أشير ب قؿ ش ص منن، لننت أقكؿ 

ن ك كفان مف هذا الظف ب ،  ب  الكفاص ق اصن لحقن، ككفاصن بما لن ف   نق  مف منن
 كقىكران  ف الليمد ل  

قاؿ: أفما تيرؼ أحدان تس لن  نن ممف ناف ي الطن كيباسطن? قجت: ما رأيتن إال كحدن؛ 
كنـ ناف زماف التلق ? ناف أقؿ مف شور، أف  هذا القدر يتكند ا نس كترتفط الحشمد 

ؿ: هذا المت جؼ ننت قد قربتن كتستحنـ الثقد كيقط االسترساؿ كالتشاكر? هذا بييد  قا
ذنارم  كرتبتن، كك دتن كمنيتن؛ كتقدمت إل  أب  الكفاص باإلقباؿ  جين، كاإلحساف إلين، كا 

ب مرن ف  الكقت بيد الكقت، حت  أزيدن نباهد كتقديمان، فترؾ هذا نجن كطكل ا رض 
ن نن هارب مف حبس، أك  ايؼ مف  ذاب  كيقاؿ ف  ا ثر: إف بيض الىفيحييف 

 -اؿ: هلل قـك يقادكف إل  الجند بالسلسؿ، ما أنثر مف يفر مف هذن النرامد، كيقكل ق
 ج  الوكاف، كيىبر  ج  البلص، كيقجؽ ف  اليافيد! إف السجايا  - ج  ترؼو جـو 

ف الطباع لمتياديد؛ قجما يرل ش ىاف يتشانلف ف  الظاهر إال يتبايناف  الم تجفد، كا 
 ف  الباطف 

 قجت: نذلؾ هك 
اؿ: حدثن  لـ امتنيت مف النفكذ مط ابف مكس  إل  الجبؿ فيما رسمنا لن أف يتكجن ق

 فين? كلقد أطجت التيجب مف هذا كنررتن  ج  أب  الكفاص 
wفقجت: منين  مف ذلؾ ثلثد أشياص: أحدها أف ابف مكس  لـ ينف مف شنج  كال أشد 
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قيؿ: ينبه  أف تنكف لج د هكنان مف مىاحبد ال د،  نن سكداكم كجيد  كاآل ر أنن 
 ينان  جين، كأنا لك قررت لؾ الحديث لما رأيتن اليقان بحال ، فنيؼ إذا قرنت برجؿ 

باطج  لك بكهمن أمرم لدهدهن  مف أ ج  جبؿ ف  الطريؽ  كاآل ر أن  ننت أفد مط 
كهك رجؿ أساص إل  كأكحشن ، كحاكؿ  ج  لساف ىاحبن ابف  -هذا نجن  ج  ابف  باد 

قجب إلين ثانيان؛ كننت أنرن ذلؾ، كما ننت آمف ما ينكف منن كمن ، شاهكين أف أن
 كالمجنكف المطاع، موركب منن بالطباع 

كبيد، فجيس ل  حاجده ف  مثؿ هذن ال دمد،  ف ىدر اليمر  ل من   اريان مف هذن 
 ا حكاؿ، كناف كسطن أ يؼ حملن، كأبيد مف القياـ بن كالقياـ  جين 

 ذا نجن فقاؿ: ما ناف  ندم ه
قاؿ: إن  أريد أف أس لؾ  ف ابف  باد فقد انتجيتن ك برتن كح رت مججسن، ك ف 

أ لقن كمذهبن ك ادتن، ك ف  جمن، ك ف  جمن كبل تن، ك الب ما هك  جين، كمهجكب 
ما لدين؛ فما أظف أن  أجد مثجؾ ف  ال بر  نن، كالكىؼ لن،  ج  أن  قد شاهدتن 

من،  ف الجبث ناف قجيلن، كالشهؿ ناف  ظيمان، كاليايؽ بومذاف لما كاف ، كلنن  لـ أ ج
 ناف كاقيان 

فقاؿ: إن  رجؿ مظجـك مف جوتن، ك اتبه  جين ف  ميامجت ، كشديد الهيظ لحرمان ، 
ف كىفتن أربيت منتىفان، كانتىفت منن مسرفان، فجك ننت ميتدؿ الحاؿ بيف الر ا  كا 

دؽ، كالىدؽ بن أ جؽ؛  ج  أن  كاله ب، أك  اريان منوما جمجد، ناف الكىؼ أى
 مجت رسالد ف  أ لقن كأ لؽ ابف اليميد أكد توا نفس  الهزير، كلفظ  الطكيؿ 
كالقىير، كه  ف  المسكدة كال جسارة ل   ج  تحريرها، فوف جانبن مويب، كلمنرن 

 دبيب، كقد قاؿ الشا ر: 
 المهيب كال ييجـ اإلنساف ما ف   إل  أف يهيب المرص يرج  كيتق 

قاؿ: دع هذا نجن، كانس  ل  الرسالد مف المسكدة، كال يمنينؾ ذاؾ فوف الييف ال ترمقوا 
w كا ذف ال تسميوا كاليد ال تنس وا 
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كبيد، فما س لتؾ إال كىفن بما جبؿ  جين، أك بما نسب هك بيدين مف  ير كشر؛ كهذا 
الساب ، يىؼ   ير مننر كال منركن،  مر اهلل تيال ، فونن مط  جمن الكاسط، كنرمن

المحسف كالمس ص، كيثن   ج  هذا كينثك  ج  ذاؾ؛ فاذنر ل  مف أمرن ما  ؼ الجفظ 
 بن كسبؽ ال اطر إلين كح ر السبب لن 

قجت: إف الرجؿ نثير المحفكظ حا ر الجكاب فىيق الجساف؛ قد نتؼ مف نؿ أدب 
لميتزلد، كنتابتن  فيؼو أشياص، كأ ذ مف نؿ فف أطرافان؛ كالهالب  جين نلـ المتنجميف ا

موجند بطرايقوـ، كمناظرتن مشكبد بيبارة النتاب؛ كهك شديد التيىب  ج  أهجن الحنمد 
كالناظريف ف  أجزايوا نالوندسد كالطب كالتنجيـ كالمكسيق  كالمنطؽ كاليدد؛ كليس  ندن 

بالجزص اإللو   بر، كال لن فين  يف كال أثر؛ كهك حسف القياـ باليركض كالقكاف ؛ 
ؿ الشير، كليس بذاؾ؛ كف  بديويتن  زارة  كأما ركيتن ف كارة؛ كطالين الجكزاص، كيقك 

كالشيرم قريبد منن؛ كيتشيط لمذهب أب  حنيفد كمقالد الزيديد، كال يرجط إل  الرقد 
كالرأفد كالرحمد، كالناس نجوـ محجمكف  نن، لجرأتن كسلطتن كاقتدارن كبسطتن؛ شديد 

يتاب؛ بذمص الجساف؛ ييط  نثيران قجيلن أ ن  ييط  اليقاب طفيؼ الثكاب، طكيؿ ال
النثير القجيؿ، مهجكبه بحرارة الرأس، سريط اله ب، بييد الفييد قريب الطيرة، حسكده 
حقكده حديد، كحسدن كقؼه  ج  أهؿ الف ؿ، كحقدن سارو إل  أهؿ النفايد؛ أما النتاب 

تن؛ كقد قتل  جقان، كأهجؾ كالمتىرفكف في افكف سطكتن، كأما المنتجيكف في افكف جفك 
ناسان، كنف  أمد، ن كةن كتينتان كتجبران كزهكان؛ كهك مط هذا ي د ن الىب ، كي جبن الهب ؛ 
 ف المد ؿ  جين كاسط، كالم ت  إلين سوؿ؛ كذلؾ ب ف يقاؿ: مكالنا يتقدـ ب ف أ ار شييان 

كمىر كتفجيس مف نلمن، كرسايؿ منثكرن كمنظكمن؛ فما جبت ا رض إلين مف فر اند 
إال  ستفيد نلمن كأفىق بن، كأتيجـ البل د منن؛ لن نما رسايؿ مكالنا سكر قرآف، كفقرن 

فيوا آيات فرقاف؛ كاحتجاجن مف ابتدايوا إل  انتوايوا برهاف فكؽ برهاف؛ فسبحاف مف 
 جمط اليالـ ف  كاحد، كأبرز جميط قدرتن ف  ش ص 

لن، كينس  نؿ فري د  جين كيتقدـ إل  فيجيف  ند ذلؾ كيذكب، كيجو   ف نؿ موـ 
wال ازف ب ف ي رج إلين رسايجن مط الكرؽ كالكرؽ كيسوؿ لن اإلذف  جين، كالكىكؿ إلين، 
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 كالتمنف مف مججسن؛ فوذا هذا 
ثـ ييمؿ ف  أكقات نالييد كالفىؿ شيران، كيدفين إل  أب   يس  بف المنجـ، كيقكؿ: قد 

جد الشيراص، كنف الثالث مف الومى المنشديف  نحجتؾ هذن القىيدة، امدحن  بوا ف  جم
كينشد، فيقكؿ  -كهك بهدادم محنؾ قد شاخ  ج  ال دايط كتحنؾ  -فيفيؿ أبك  يس  

لن  ند سما ن شيرن ف  نفسن ككىفن بجسانن، كمدحن مف تحبيرن: أ د يا أبا  يس ، 
كتنقحت  مجيد زن يا أبا  يس  كاهلل، قد ىفا ذهف، كزادت قريحتؾ، -كاهلل  -فونؾ 

قكافيؾ؛ ليس هذا مف الطراز ا كؿ حيف أنشدتنا ف  الييد الما  ، محؿ ت رج الناس 
كتوب لوـ الذناص، كتزيد لوـ الفطند، كتحكؿ النكدف  تيقان، كالمحمر جكادان؛ ثـ ال 

يىرفن  ف مججسن إال بجايزة سنيد؛ ك طيد هنيد؛ كيهيظ الجما د مف الشيراص ك يرهـ، 
 با  يس  ال يقرض مىرا ان كال يزف بيتان كال يذكؽ  رك ان  نوـ ييجمكف أف أ

قاؿ يكمان: مف ف  االدار? فقيؿ لن: أبك القاسـ الناتب كابف ثابت؛ فيمؿ ف  الحاؿ 
بيتيف، كقاؿ إلنساف بيف يدين: إذا أذنت لوذيف فاد ؿ بيدهما بسا د كقؿ: قد قجت 

بوما، كال تجزع مف ت فف  بؾ، بيتيف، فوف رسمت ل  إنشادهما أنشدت كاز ـ أنؾ بدهت 
كال تفزع مف ننرم  جيؾ، كدفط البيتيف إلين، كأمرن بال ركج إل  السجف؛ كأذف لجرججيف 
حت  كىل؛ فجما ججسا كأنسا د ؿ اآل ر  ج  تفييتوما، ككقؼ لج دمد، كأ ذ يتجمظ 
دت  يرل أنن يقرض شيران؛ ثـ قاؿ: يا مكالنا، قد ح رن  بيتاف، فوف أنت أذنت ل  أنش

قاؿ: أنت إنساف أ رؽ س يؼ، ال تقكؿ شييان فين  ير، انفن  أمرؾ كشيرؾ  قاؿ: يا 
ال  مكالنا، ه  بديوت ، فوف ننرتن  ظجمتن ؛ ك ج  نؿ حاؿ فاسمط، فوف ناف بار يف كا 

 فيامجن  بما تحب قاؿ: أنت لجكج، هات  ف نشد: 

  ال تجيجن  نوزة الشامت  ي يوا الىاحب تاج اليل

 كمجبر ييزل إل  ثابت  نن  أبا قػاسػـبمجحدو ي

قاؿ: قاتجؾ اهلل، لقد أحسنت كأنت مس ص: قاؿ ل  أبك القاسـ: فندت أتفق   يظان،  ن  
 جمت أنن مف فيلتن الميركفد؛ كناف ذلؾ الجاهؿ ال يقرض بيتان  ثـ حدثن  ال ادـ 

w الحديث بنىن 
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داد برأين، أنن لـ يجبن قط كالذم  جطن ف  نفسن كحمجن  ج  اإل جاب بف جن كاالستب
بت طيد، كال قكبؿ بتسكيد؛ كال قيؿ لن: أ ط ت أك قىرت أك لحنت أك  جطت أك 

أ ججت،  نن نش   ج  أف يقاؿ: أىاب سيدنا، كىدؽ مكالنا، كهلل درن، كهلل بلؤن، ما 
 رأينا مثجن، كال سمينا مف يقاربن، مف ابف  بد ناف م افان إلين? كمف ابف ثكابد مقيسان 

 جين? كمف إبراهيـ بف اليباس الىكل  إذا جمط بينوما? مف ىريط الهكان  مف أشجط 
السجم  إذا سجؾ طريقوما، كمتق برشايوما، كقدح بزندهما? قد استدرؾ مكالنا  ج  
ال جيؿ ف  اليركض، ك ج  اب   مرك بف اليلص ف  الجهد ك ج  أب  يكسؼ ف  

  ابف نكب ت ف  اآلراص كالديانات، ك ج  الق اص، ك ج  اإلسناف  ف  المكازند، ك ج
ابف مجاهد ف  القراصات؛ ك ج  ابف جرير ف  التفسير، ك ج  أرسطكطاليس ف  

المنطؽ، ك ج  النندم ف  الجزص، ك ج  ابف سيريف ف  اليبارة، ك ج  أب  الييناص ف  
البديود، ك ج  ابف أب   الد ف  ال ط، ك ج  الجاحظ ف  الحيكاف، ك ج  سوؿ بف 

ركف ف  الفقر، ك ج  يكحنا ف  الطب؛ ك ج  ابف ربف ف  الفردكس، ك ج   يس  بف ه
دأب ف  الركايد، ك ج  الكاقدم ف  الحفظ، ك ج  النجار ف  البدؿ، ك ج  ابف ثكابد ف  
التفقن، ك ج  السرم السقط  ف  ال طرات كالكساكس، ك ج  مزبد ف  النكادر، ك ج  

ميم ، ك ج  بن  برمؾ ف  الجكد، ك ج  ذم أب  الحسف اليرك   ف  است راج ال
الرياستيف ف  التدبير، ك ج  سطيق ف  النواند، ك ج  ابف المحيا  الد بف سناف 

اليبس  ف  د كان؛ هك كاهلل أكل  بقكؿ أب  شريق أكس بف حجر التميم  ف  ف الد بف 
 نجدة: 

 ن ف لقد رأل كقد سمػيػا  ا لمي  الذم يظف بؾ الظف

ح إال مف ال يستحقن، كيىير الماؿ إل  مف ال يجيؽ بن أف ينكف ميلن قد يسبؽ المد
 حت  إذا كجد مف ناف لذلؾ مستحقان منحن ككفر  جين 

فتران  ند هذا الوذر كأشباهن يتجكل كيتبسـ، كيطير فرحان كيتقسـ كيقكؿ: كال نذا؛ ثمرة 
 مارهـ  كهك ف  السبؽ لوـ، كقىرنا أف نجحقوـ، أك نقفك أثرهـ كنشؽ  بارهـ أك نرد 

wنؿ ذلؾ يتشان  كيتحايؿ، كيجكم شدقن، كيبتجط ريقن، كيرد ناآل ذ، كي  ذ نالمتمنط، 
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كيه ب ف   رض الر ا، كير   ف  لبكس اله ب، كيتوالؾ كيتمالؾ، كيتقابؿ 
كيتمايؿ؛ كيحان  المكمسمات، كي رج ف  أىحاب السماجات؛ كمط هذا نجن يظف أف 

جوابذة ا حكاؿ، كالذيف قد فر وـ اهلل لتتبط ا مكر، هذا  اؼو  ج  نقاد ا  لؽ ك 
كاست راج ما ف  الىدكر، كا تبار ا سباب؛ كذلؾ أنن ليس بجيد اليقؿ، كال  الص 
الحمؽ؛ كنؿ ندر بالترنيب فقجما يىفك، كنؿ مرنب  ج  الندر فقجما ييتدؿ؛ إال أف 

طرؼ الحمؽ؛ االنحراؼ مت  ناف إل  جانب اليقؿ ناف أىجق مف أف ينكف إل  
؛ إال أف اليجيؿ إذا قيض اهلل لن طبيبان حاذقان  كالنامؿ  زيز، كالبرلص مف اآلفات ميدـك

رفيقان ناىحان ناف إل  اليافيد أقرب، كلجشفاص أرح ، كمف اليطب أبيد، كباالحتياط 
أ جؽ، أ ن  أف الياقؿ إذا  رؼ مف نفسن  يكبان ميدكدة، كأ لقان مد كلد، استطب لوا 

كتطبب فيوا بيقجن، كتكل  تدبيرها برأين كرأم  جىانن، فنف  ما أمنف نفين،  قجن، 
كأىجق ما قبؿ إىلحن، كقجؿ ما استطاع تقجيجن؛ فقد يجد اإلنساف الرمص ف   ينن 

 فينحين، كيبتج  بالبرص ف  بدنن في فين 
 كقد أفسدن أي ان ثقد ىاحبن بن، كتيكيجن  جين، كقجد سما ن مف الناىق فين؛ فيذر

بازدهاص الماؿ كالهجـ كاالقتدار كا مر كالنفايد كطا د الرجاؿ كتىديؽ الججساص كاليادة 
الهالبد؛ كهك ف  ا ىؿ مجدكد ال جـر ليس يقجن منافه دالالن كترفان، ك جبان كتيوان 
كىجفان؛ كاندراصن  ج  الناس، كازدراصن لجىهار كالنبار، كجبوا لجىادر كالكارد؛ كف  

فاتن نبيرة، كذنكبن جمد كلنف الهن  ربه  فكر قاؿ: ما ىدر هذا الجمجد، ىهار آ
البيت? ف نشدتن ا بيات، كه  ليركة بف الكرد ف  الجاهجيد، كناف يقاؿ لن  ركة 

 الىياليؾ،  نن ناف يؤكيوـ كيحسف إليوـ نثيران: 
 رأيت الناس شرهـ الفقير  ذرين  لجهن  أسي  فونػ 

ف  كأبيدهـ كأهكانوـ  جيوػـ   أمس  لن حسبه ك ير كا 

 حجيجتن كينورن الىػهػير  كيقىين النػدل كتػزدرين

w يناد فؤاد ىاحبن يطػير  كتجق  ذا الهن  كلن جػلؿه 
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ـه   كلنف الهن  رب ه  فػكر  قجيؿه ذنبن كالػذنػب جػ

فقاؿ: الشؾ أف المسكدة جاميده لوذا نجن  قجت: تجؾ تجزع ف  دست نا دو فر كن   
 رها، ك ج  بوا، كلؾ ال ماف أال يراها إنساف، كال يدكر بذنرها لساف فقاؿ: أجد تحري

قجت: السمط كالطا د  قاؿ: قد ترننا مف حديثن ما هك أكل  مما مر بنا؛ نيؼ بل تن 
مف بل د ابف اليميد? كأيف طريقتن مف طريقد ابف يكسؼ كالىاب ? قجت: قد س لت 

نيتن  نن ناف ما يقاؿ فين ألىؽ، جما د  ف هذا، ف جابن  نؿ كاحد بجكاب إذا ح
 كننت مف الحنـ  جين كلن أبيد 

قاؿ: ىؼ هذا؛ قجت: س لت ابف  بيد الناتب  ف ابف  باد فيؾ تابتن فقاؿ: يرتفط  ف 
المتيجميف فيوا بدرجد أك بدرجتيف  كقاؿ  ج  بف القاسـ: هك مجنكف النلـ، تارةن تبدك 

حالده ف  لؾ منن بل د قس، كتارة يجقاؾ بي  باقؿ؛  تحريؼ نثير ف  الميان ، كا 
 الك ط، ك جطه ف  السجط، كشركده  ف الطبط 

كقاؿ ابف المرزباف: هك نثير السرقد، سي ص اإلنفاؽ، ردمص القجب كالينس، فركقده ف  
حجامن أظور مف إقدامن  كقاؿ الىاب : هك مجتود  ير   يرادن، هزيمتن قبؿ هجكمن  كا 

ناف أسرع لن، نما أنن لما  دا ناف أبط   جين؛  مكفؽ، كفا ؿ  ير منطؽ كلك  طا
كطباع الجبج  م الؼ لطباع اليراق ، يثب مقاربان فيقط بييدان، كيتطاكؿ ىا دان 

 فيتقا س قييدان 
كقاؿ  ج  بف جيفر: مـ نانت الطبايط! هك ينذر نفسن بحسف الظف ف  البل د، 

 ، ف ما شينن الجفظ فبالجفكة كطبا ن تىدؽ  نن بالت جؼ، فوك يشيف الجفظ كيحيؿ المين
كالهجظد كاإل لؿ كالفجاجد؛ كأما إحالتن فباإلبياد  ف حكمد القىد كاإلرادة؛ كاليجب 

أنن يحفظ الطـ كالـر مف النثر كالنظـ؛ ثـ إذا اد اهما يقط دكنوما سقكطان، أك يتجاكزهما 
 البيند اليادلد فركطان؛ هذا مط النبر الممقكت كالتشيط الظاهر، كالد كل الياريد مف 

 -أ زؾ اهلل  -كما أحسف ما نتب بف أحمد بف إسما يؿ بف ال ىيب إل  آ ر: النبر 
ميرض يستكم فين النبين ذنران، كال امؿ قدران، ليس أمامن حاجب يمنين، كال دكنن حاجز 

wيحظرن؛ كالناس أشد تحفظان  ج  الرييس المحظكظ، كأنثر اجتلص  فيالن، كتتبيان 
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ىفحان   لقن، كتنقيران  ف  ىالن منوـ  ف  امؿ ال ييب  بن، كساقطو ال لميايبن، كت
ينترث لن؛ فيسير  يب الججيؿ يقدح فين، كىهير الذنب ينبر منن، كقجيؿ الذـ يسرع 

 إلين؛ كالبف هندك ف  هذا المين : 

  كالييب ف  ال امؿ المستكر مستكر  الييب ف  الرجؿ المذنكر مذنػكر

 مشػوػكر كمثجوا ف  سكاد الييف  مف موانتػوػا نفكفد الظفر ت ف 

ف ناف  كقاؿ الزهيرم: قد نجـ ب ىبواف ابفه ليبادو ف   ايد الرقا د كالكقاحد كال ل د كا 
، سميتن يقكؿ هذا سند اثنتيف ك مسيف ف  مججسو مف الفقواص  ، فسيشق  بن قـك  لن يـك

 مراض البدف إال أف ف ؿ كقاؿ ابف حبيب: قاؿ بيض الحنماص: إف الجنفس أمرا ان ن
أمراض النفس  ج  أمراض البدف ف  الشر كال رر نف ؿ النفس  ج  البدف ف  

مريض  ندنا، ىحيق  ند نفسن، زيؼ بنقدنا،  -ابف  باد  -ال ير؛ كىاحبنا يين  
جيد بنقدن؛ كلك قامت السكؽ  ج  ساقوا، كتناىؼ المتيامجكف فيوا، كلـ يقط إنران ف  

  رؼ البورج الذم  رب  ارج الدار كالجيد الذم  رب دا ؿ الدار أ ذو كال إ طاص، 
كقاؿ أحمد بف محمد: إذا أنىفنا التزمنا مزيد اليراقييف  جينا بالطبط الجطيؼ كالم  ذ 
القريب، كالسجط المليـ، كالجفظ المكنؽ، كالت ليؼ الحجك، كالسبكطد الهالبد، كالمكاالة 

اليابثد بالركح، الزايدة ف  اليقؿ، المشيجد لجقريحد، المقبكلد ف  السمط، ال البد لجقجب 
المكقكفد  ج  ف ؿ ا دب، الدالد  ج   زارة المهترؼ، الناييد  ف  ادة نثير مف 

السجؼ كال جؼ؛ كابف  باد بج  ف  هذن الىنا د ب شياص نجوا  جين ال لن، ك اذلتن ال 
بط، كهك اليمكد؛ كالثان  اليادة ناىرتن، كمسجمتن ال منقذتن؛ ف كؿ ما بج  بن أنن فقد الط

كه  المؤاتيد؛ كالثالث الشهؼ الجاس  مف الجفظ كهك اال تيار الردمص؛ كالرابط تتبط 
الكحش ، كهك ال لؿ المبيف؛ كال امس الذهاب مط الجفظ دكف المين ؛ كالسادس 

استنران المقىكد مف المين ، كالجفظ  ج  النبكة؛ كالسابط التياظؿ المجوكؿ 
راض؛ كالثامف إلؼ الرسـك الفاسدة مف  ير تىفق كال فحص؛ كالتاسط قجد باال ت

مف الفايت، كالياشر تنفيؽ المتاع  -لجثقد الكاقيد ف  النفس  -االتياظ بما ناف 
wباالقتدار ف  سكؽ اليز، كهذن نجوا سبؿ ال للد، كطرؽ الجوالد  قاؿ: كليس ش ص 
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ف ناف دكنن ف  الدرجد كليس أنفط لجمنش ص مف سكص الظف بنفسن، كالرجكع إل    يرن كا 
ف  الدنيا محسكب إال كهك محتاج إل  تثقيؼ، كالمستييف أحـز مف المستبد، كمف تفرد 
لـ ينمؿ، كمف شاكر لـ ينقص، كقد يستيجـ المين  نما يستيجـ الجفظ، كيشرد الجفظ 

 منحؿ نما يند المين ، كينتثر النظـ نما ينتظـ النثر كينحؿ الميقد نما ييقد ال
كالمدار  ج  اجتلب الحلكة المذكقد بالطبط، كاجتناب النبكة الممجكجد بالسمط؛ 

كالقريحد الىافيد قد تندر، كالقريحد الندرة قد تىفك، كشر آفات البل د االستنران، 
كأنىق نىايحوا الر ا باليفك  كقاؿ: ناف ابف المقفط يقؼ قجمن نثيران؛ فقيؿ لن ف  

 ـ يزدحـ ف  ىدرم فيقؼ قجم   ت يرن ذلؾ، فقاؿ: إف النل
كالنتاب يتىفق أنثر مف تىفق ال طاب،  ف الناتب م تار كالم اطب م طر؛ 
نما ينظر أىبت فين أـ  كمف يرد  جين نتابؾ فجيس ييجـ أسر ت فين أـ أبط ت كا 

أ ط ت، كأحسنت أـ أس ت؛ فوبطاؤؾ  ير إىابتؾ نما أف إسرا ؾ  ير ميؼو  ج  
  جطؾ 
نجن مفيد ف يف هك مف  يرن مف أىحابنا? قجت: ف  الجمجد هك أبج  مف ابف  قاؿ: هذا

يكسؼ، كأ زر كأحفظ كأركل كأجـ رنيد، كأ ذب مكردان، كأبيد مف التفاكت؛ كليس ابف 
 يكسؼ مف ابف  باد ف  ش ص 

ف ما ابف اليميد فون  سميت ابف الجمؿ يقكؿ: سميت ابف ثكابد يقكؿ: أكؿ مف أفسد 
ف تلن أدرنن، النلـ أبك ا لف ؿ،  نن ت يؿ مذهب الجاحظ كظف أنن إف تبين لحقن، كا 

فكقط بييدان مف الجاحظ، قريبان مف نفسن؛ أال ييجـ أبك الف ؿ أف مذهب الجاحظ مدبر 
ب شياص ال تجتق   ند نؿ إنساف كال تجتمط ف  ىدر نؿ أحد: بالطبط كالمنش  كاليجـ 

ؽ كالمنافسد كالبجكغ؛ كهذن مفاتق قجما يمجنوا كا ىكؿ كاليادة كاليمر كالفراغ كاليش
 كاحد، كسكاها مهالؽ قجما ينفؾ منوا كاحد 

كأما ابنن ذك النفايتيف، فجك  اش ناف أبج  مف أبين، نما ناف أشير منن؛ كلقد تشبن 
بالجاحظ فافت ق ف  مناتبتن إل كانن، كمجانتن ف  نلمن كمسايجن لميجمن الت  دلتنا 

wكسكص ت تين، ف  تسترن كتهطين؛ كمف شاص حمؽ نفسن؛ كناف مط هذا   ج  سرقتن ك ارتن
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أشد الناس اد اص لنؿ  ريبد، كأبيد الناس مف نؿ قريبد؛ كهك نزر الميان ، شديد 
النجؼ بالجفظ؛ كناف أحسد الناس لمف  ط بالقجـ، أك بج  بالجساف، أك فجى ف  المناظرة، 

ف   طاب؛ كلقد لق  الناس منن الدكاه   أك فنن بالنادرة، أك أ رب ف  جكاب، أك اتسط
ذا بي ت كقفت  جيوا مف أكلوا  لوذن ا  لؽ ال بيثد؛ كقد ذنرت ذلؾ ف  الرسالد، كا 

 إل  آ رها إف شاص اهلل؛ كانىرفت 

  اللٍلة الخامسةاللٍلة الخامسة

 قاؿ ل  ليجد أ رل: أال تتمـ ما ننا بن بدأنا  قجت: بج  
ستقميد، كأم اهـ  ج  المحجد الكسط ، ق ما أبك إسحاؽ فونن أحب الناس لجطريقد الم

نما ينقـ  جين قجد نىيبن مف النحك؛ كليس ابف  باد ف  النحك بذاؾ؛ كال ناف أي ان  كا 
ابف اليميد إال  ييفان؛ كناف يذهب  نن الش ص اليسير  كأبك إسحاؽ ميانين فجسفيد، 

كال يجتفت كهك كطبا ن  راقيد، ك ادتن محمكدة؛ ال يثب كال يرسب، كال ينؿ كال ينوـ، 
ف  متكجن، كال يتكجن كهك مجتفت  كقاؿ لنا: إماـ ابف  بدناف، كهك قد أكف   جين، كا 

ناف احتذل  ج  مثالن؛ كفنكنن أنثر، كم  ذن أ ف ، ك اطرن أكقد، كناظرن أنقد، 
كرك ن أن ر، كسراجن أزهر، كيزيد  ج  نؿ مف تقدـ بالنتاب التاج ، فونوا أباف  ف 

 ط، كشف الهارة ف  الىبق المنير مط الر يؿ ا كؿ، كدؿ  ج  أمكر كنن  ف  مكا
التفجسؼ، ك ج  االطلع  ج  حقايؽ السياسد كلك لـ ينف لن  يرن لناف بن أ رؽ الناس 
ف  ال طابد، كأ رؽ النتاب ف  النتابد، هذا كنظمن منثكرن، كمنثكرن منظكمن؛ إنما هك 

نما ي تجؼ بما يىاغ منن كيشنؿ  جين؛ هذا مط  ذهبه إبريزه نيفما سبؾ فوك كاحد، كا 
الظرؼ الناىط كالتكا ط الحسف، كالجوجد الجطيفد، كال جؽ الدمث، كالميرفد بالزماف، 

كال برة ب ىناؼ الناس؛ كلن فنكفه مف النلـ ما سبقن إليوا أحد، كما ماثجن فيوا إنساف  
ن   رحـ مف ال يسجـ لن هذا الكىؼ،  نن إما أف ينكف جاهلن، ك  ما  المان فوف ناف كا  ا 
،  نن يدؿ مف نفسن  ف ناف  المان فوك مجـك  -بدافط ما ييجمن  -جاهلن فوك ميذكر، كا 

  ج  حسدن، كالحاسد مويف 
wقاؿ: هؿ ناف ف  زماف هؤالص مف يجحؽ بوـ، كيد ؿ ف  زمرتوـ? قجت: نيـ، أبك طالب 
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تجط فناص ابف اليميد الجراح  مف آؿ  ج  بف  يس  نتب لجمرزباف مجؾ الديجـ بيد ما ان
أب  الف ؿ، فحسدن كطردن، ك ض بيد ذلؾ  ج  ناجذن ندمان  ج  سكص فيجن، كلق  منن 

 ابف بب أب  طالب ا مريف؛ كرسايجن مبثكثد 
كأبك الحسف الفجن ، كناف مف أهؿ البىرة، ككقط إل  المرا د كنكاحيوا كهك حسف 

 زرهـ سنبان، كأبيدهـ مناحان كأ ذبوـ الديباجد، رقيؽ حكاش  الجفظ؛ كهك أحدهـ  ربان، كأ
نقا ان، كأ طفوـ لألكؿ  ج  اآل ر كأنشرهـ لجباطف مف الظاهر  كقرأت لن: فوف رأل أف 
ينظر نظر راحـ متيطؼ، إل  نادـ متجوؼ؛ كيجيؿ اليفك  ف فرطتن كنفرانن، ىدقدن 

ف شاص إ - ف بسطتن كسجطانن؛ ف جدر الناس باال تفار أقدرهـ  ج  االنتىار؛ فيؿ 
  -اهلل تيال  

كلن مناتبات كاسيد بينن كبيف رجؿ مف أهؿ المرا د يقاؿ لن: محمد بف إبراهيـ، مف 
أهؿ سر مف رأل كف  الجمجد، الف ؿ ف  الناس مبثكث، كهـ منن  ج  جدكد؛ 

 كالمرذكؿ هك اليارم مف لبكسن، المتردد بيف ت جفن كنقىن 
الت  تذنرها? قجت: كاهلل لك أف  جكزان  قاؿ: فنيؼ يتـ لن ما هك فين مط هذن الىفات

بجواص، أك أمدن كرهاص أقيمت مقامن، لنانت ا مكر  ج  هذا السياؽ  قاؿ: كنيؼ ذاؾ? 
قجت: قد أمف أف يقاؿ لن: لـ فيجت، كلـ لـ تفيؿ? كهذا باب ال يتفؽ  حدو مف  دـ 

مف النظر  المجكؾ إال بجد سييد، كلقد نىق ىاحبن الوركم ف  أمكاؿ تاكيد، كأمكرو 
 اريد؛ فقذؼ بالرقيد إلين حت   رؼ ما فيوا، ثـ قتؿ الراقط  نقان  هذا كهك يديف 

بالك يد، كلن نظاير، كلنظايرن نظاير، كلنف ليس لن ناظر، كال فين مناظر  كقاؿ ل  
الثقد مف أىحابن: ربما شرع ف  أمر يحنـ فين بال ط  فيجقبن جدن ىكابان، حت  ن نن 

اهلل ف   جقن  ند االرتفاع كاالنحطاط  فيده ف  أستار الهيب، ال  ف كح ؛ كأسرار 
يوتدم إليوا مجؾ مقرب، كال نب  مرسؿ، كال كل  موذب؛ كلك جرت ا مكر  ج  

مك كع الرأم كق يد اليقؿ، لناف ميجمان ف  مىطبد  ج  شا ر، أك ف  دار؛ فونن 
بداين، كهذن أشناؿ ي رج اإلنساف بتفيوقن كتشادقن، كاستحقارن كاستنبارن، كا   ادتن كا 

wتيجب الىبياف كال تنفرهـ مف الميجميف، كينكف فرحوـ بوا سببان لجملزمد كالحرص 
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  ج  التيجـ كالحفظ كالركايد كالدراسد 
قاؿ: هذا قدره ناؼو إل  أف تبيض الرسالد؛ هات مجحد الكداع  قجت: قاؿ أبك الييناص: 

يينـ  لـ? قاؿ:  ج  ما بكيط رسكؿ اهلل قاؿ أبك د جى: قاؿ المودم: بايط؛ قجت: أبا
ىج  اهلل  جين كسجـ يـك ىفيف  قاؿ نريز أبك سيار المسمي : إف رسكؿ اهلل ىج  اهلل 
 جين كسجـ لـ يدرؾ ىفيف، إنما نانت ىفيف بيف  ج  كمياكيد  فقاؿ دكست بف رباط 

 انىرفت الفقيم  أبك شييب: قد  جـ ا مير هذا، كلنف أحب التسويؿ  ج  الناس، ك 

  اللٍلة السادسةاللٍلة السادسة

ثـ ح رتن ليجدن أ رل ف كؿ ما فاتق بن المججس أف قاؿ: أتف ؿ اليرب  ج  اليجـ أـ 
، كاليرب، كفارس، كالوند؛  اليجـ  ج  اليرب? قجت: ا مـ  ند اليجماص أربط: الرـك

كثلث مف هؤالص  جـ، كىيبه أف يقاؿ: اليرب كحدها أف ؿ مف هؤالص الثجثد، مط 
وا، كتفاريؽ ما  ندها  قاؿ: إنما أريد بوذا الفرس  فقجت: قبؿ أف أحنـ بش ص جكامط مآل

مف تجقاص نفس ، أركم نلمان البف المقفط، كهك أىيؿه ف  الفرس  ريؽ ف  اليجـ، 
مف ؿ بيف أهؿ الف ؿ؛ كهك ىاحب اليتيمد القايؿ: ترنت أىحاب الرسايؿ بيد هذا 

  برند اهلل ك كنن  قجت: قاؿ شبيب بف النتاب ف   ح اح مف النلـ  قاؿ: هات  ج
كهك مكقؼ ا شراؼ كمجتمط الناس كقد ح ر  -شبد: إنا لكقكؼه ف   رىد المربد 

إذ طجط ابف المقفط، فما فينا أحد إال هش لن، كارتاح إل  مساصلتن،  -أ ياف المىر 
يث كسررنا بطجيتن؛ فقاؿ: ما يقفنـ  ج  متكف دكابنـ ف  هذا المك ط? فكاهلل لك ب

ال جيفد إل  أهؿ ا رض يبته  مثجنـ ما أىاب أحدان سكانـ، فوؿ لنـ ف  دار ابف برثف 
ف  ظؿو ممدكد، ككاقيدو مف الشمس، كاستقباؿ مف الشماؿ، كتركيقو لجدكاب كالهجماف، 
كنتمود ا رض فونوا  ير بساط كأكطؤن، كيسمط بي نا مف بيض فوك أمد لجمججس، 

لؾ، كنزلنا  ف دكابنا ف  دار ابف برثف نتنسـ الشماؿ، إذ كأدر لجحديث  فسار نا إل  ذ
أقبؿ  جينا ابف المقفط، فقاؿ: أم ا مـ أ قؿ? فظننا أنن يريد الفرس، فقجنا: فارس أ قؿ 
ا مـ، نقىد مقاربتن، كنتك   مىانيتن  فقاؿ: نل، ليس ذلؾ لوا كال فيوا، هـ قـك 

wبديكا ب مر فىاركا إل  اتبا ن، ليس لوـ  جمكا فتيجمكا، كمثؿ لوـ فامتثجكا كاقتدكا ك 
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استنباط كال است راج  فقجنا لن: الرـك  فقاؿ: ليس ذلؾ  ندها، بؿ لوـ أبدافه كثيقد كهـ 
 أىحاب بناص كهندسد، ال ييرفكف سكاهما، كال يحسنكف  يرهما 

قجنا: فالىيف  قاؿ: أىحاب أثاثو كىنيد، ال فنر لوا كال ركيد  قجنا: فالترؾ  قاؿ: 
باع لجوراش  قجنا: فالوند  قاؿ: أىحاب كهـ كم رقد كشيبذة كحيجد  قجنا: فالزنى: س

 قاؿ: بوايـ هامجد  فرددنا ا مر إلين  قاؿ: اليرب 
فتلحظنا كهمس بي نا إل  بيض، فهاظن ذلؾ منا، كامتقط لكنن، ثـ قاؿ: ن ننـ 

نف نرهت إف فاتن  تظنكف ف  مقاربتنـ، فكاهلل لكددت أف ا مر ليس لنـ كال فينـ كل
ا مر أف يفكتن  الىكاب، كلنف ال أد نـ حت  أبيف لنـ لـ قجت ذلؾ،   رج مف ظند 
المداراة، كتكهـ المىانيد؛ إف اليرب ليس لوا أكؿه تؤمن كال نتابه يدلوا، أهؿ بجد قفر، 
ككحشدو مف اإلنس، احتاج نؿ كاحد منوـ ف  كحدتن إل  فنرن كنظرن ك قجن؛ ك جمكا أف 

شوـ مف نبات ا رض فكسمكا نؿ ش ص بسمتن، كنسبكن إل  جنسن ك رفكا مىجحد ميا
ذلؾ ف  رطبن كيابسن، كأكقاتن كأزمنتن، كما يىجق منن ف  الشاة كالبيير؛ ثـ نظركا إل  
الزماف كا تلفن فجيجكن ربيييان كىيفيان، كقيظيان كشتكيان؛ ثـ  جمكا أف شربوـ مف السماص، 

ك رفكا تهير الزماف فجيجكا لن منازلن مف السند؛ كاحتاجكا إل  فك يكا لذلؾ ا نكاص؛ 
االنتشار ف  ا رض، فجيجكا نجـك السماص أدلدن  ج  أطراؼ ا رض كأقطارها، فسجنكا 
بوا البلد؛ كجيجكا بينوـ شييان ينتوكف بن  ف المننر، كير بوـ ف  الجميؿ، كيتجنكف بن 

؛ حت  إف الرجؿ منوـ كهك ف  فىو مف ا رض   ج  الدناصة كيح وـ  ج  المناـر
يىؼ المناـر فما يبق  مف نيتوا شييان، كيسرؼ ف  ذـ المساكلص فل يقىر؛ ليس لوـ 
نلـ إال كهـ يحا كف بن  ج  اىطناع الميركؼ ثـ حفظ الجار كبذؿ الماؿ كابتناص 
ال المحامد، نؿ كاحد منوـ يىيب ذلؾ بيقجن، كيست رجن بفطنتن كفنرتن فل يتيجمكف ك 
يت دبكف، بؿ نحايز مؤدبد، ك قكؿه  ارفد؛ فجذلؾ قجت لنـ: إنوـ أ قؿ ا مـ، لىحد 

 الفطرة كا تداؿ البنيد كىكاب الفنر كذناص الفوـ  هذا آ ر الحديث 
قاؿ: ما أحسف ما قاؿ ابف المقفط! كما أحسف ما قىىتن كما أتيت بن! هات اآلف ما 

w  ندؾ مف مسمكع كمستنبط 
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قاؿ هذا الرجؿ البارع ف  أدبن المقدـ بيقجن نافيان فالزيادة  جين ف ؿه فقجت: إف ناف ما 
 مستهن ن  نن، كا  قابن بما هك لن ال فايدة فين 

 
فقاؿ: حد الكىؼ ف  التزييف كالتقبيق م تجؼ الداليؿ  ج  ما ييتقد ىكابن ك طؤن، 

اس  جين مف أموات ما تدارأ الن -أ ن  تف يؿ أمد  ج  أمد  -متبايف؛ كهذن مس لد 
كتدافيكا فين؛ كلـ يرجيكا منذ تناقجكا النلـ ف  هذا الباب إل  ىجق متيف كاتفاؽ ظاهر  
فقتؿ: بالكاجب ما كقط هذا، فوف الفارس  ليس ف  فطرتن كال  ادتن كال منشين أف ييترؼ 

بف ؿ اليرب ، كال ف  جبجد اليرب  كديدنن أف يقر ف ؿ الفارس   كنذلؾ الوندم 
ن  كالديجم ؛ كبيد، فا تبار الف ؿ كالشرؼ مكقكؼ  ج  شيييف: أحدهما كالركم  كالتر 

ما  ص بن قـك دكف قـك ف  أياـ النش ة باال تيار لججيد كالردمص، كالرأم الىايب 
ذا كقؼ ا مر  ج  هذا فجنؿ أمد ف ايؿ كرذايؿ  كالفايؿ، كالنظر ف  ا كؿ كاآل ر  كا 

، كلنؿ طايفد مف ال ناس ف  ىنا توا كحل ك قدها نماؿ كلنؿ قـك محاسف كماسكو
كتفسير؛ كهذا يق   ب ف ال يرات كالف ايؿ كالشركر كالنقايص مفا د  ج  جميط 

 ال جؽ، مف ك ده بيف نجوـ 
؛ كلجرـك الحنمد؛ كلجوند الفنر كالرؤيد كال فد  فججفرس السياسد كاآلداب كالحدكد كالرسـك

نى الىبر كالند كالفرح؛ كلجيرب النجدة كالسحر كا ناة؛ كلجترؾ الشجا د كاإلقداـ؛ كلجز 
 كالقرل كالكفاص كالبلص كالجكد كالذماـ كال طابد كالبياف 

ثـ إف هذن الف ايؿ المذنكرة، ف  هذن ا مـ المشوكرة، ليست لنؿ كاحد مف أفرادها، بؿ 
ه  الشاييد بينوا؛ ثـ ف  جمجتوا مف هك  ارو مف جمييوا، كمكسـك ب  دادها، يين  

 جك الفرس مف جاهؿ بالسياسد،  اؿو مف ا دب، دا ؿو ف  الر اع كالومى؛ أنن ال ت
كنذلؾ اليرب ال ت جك مف جبافو جاهؿو طياش ب يؿو  ي  كنذلؾ الوند كالرـك ك يرهـ؛ 

فيج  هذا إذا قكبؿ أهؿ الف ؿ كالنماؿ مف الرـك ب هؿ الف ؿ كالنماؿ مف الفرس، 
تفاكته إال ف  مقادير الف ؿ كحدكد النماؿ، تلقكا  ج  ىراط مستقيـ، كلـ ينف بينوـ 

w كتجؾ ال ت ص بؿ تجـ 
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كنذلؾ إذا قكبؿ أهؿ النقص كالرذيجد مف أمد ب هؿ النقص كال ساسد مف أمد أ رل، 
تلقكا  ج  نوى كاحد، كلـ يقط بينوـ تفاكت إال ف  ا قدار كالحدكد؛ كتجؾ ال يجتفت 

أف ا مـ نجوا تقاسمت الف ايؿ كالنقايص إليوا، كال ييار  جيوا؛ فقد باف بوذا النشؼ 
با طرار الفطرة، كا تيار الفنرة  كلـ ينف بيد ذلؾ إال ما يتناز ن الناس بينوـ بالنسبد 
الترابيد، كاليادة المنشييد كالوكل الهالب مف النفس اله بيد، كالنزاع الوايى مف القكة 

 الشوكيد 
جك نلمنا مف الداللد  جين كاإليماص كها هنا ش ص آ ر، كهك أىؿ نبير ال يجكز أف ي 

 إلين 
كهك أف نؿ أمد لوا زماف  ج   دها، كهذا بيف منشكؼ إذا أرسجت كهمؾ ف  دكلد 
يكناف كاإلسنندر، لما  جب كساس كمجؾ كرأس كفتؽ كرتؽ كرسـ كدبر كأمر، كحث 
كزجر، كمحا كسطر، كفيؿ كأ بر؛ كنذلؾ إذا  طفت إل  حديث نسرل أنكشركاف 

ف نانت ف   جؼ  ير  جؼ ا كؿ، كميارض  ير كجدت هذ ن ا حكاؿ ب  يانوا، كا 
ميارض المتقدـ؛ كلوذا قاؿ أبك مسجـ ىاحب الدكلد حيف قيؿ لن: أم الناس كجدتوـ 

أشجط? فقاؿ: نؿ قـك ف  إقباؿ دكلتوـ شجياف  كقد ىدؽ؛ ك ج  هذا نؿ أمد ف  مبدأ 
أ طب كأنطؽ كأرأل كأىدؽ؛ سيادتوا كأف ؿ كأنجد كأشجط كأمجد كأس   كأجكد ك 

كهذا اال تبار ينساؽ مف ش ص  اـو لجميط ا مـ، إل  ش ص شامؿو  مد أمد إل  ش ص 
حاكو لطايفدو طايفد، إل  ش ص  البو  ج  قبيجدو قبيجد، إل  ش ص ميتادو ف  بيتو بيت، 
نسافو إنساف؛ كهذا التحكؿ مف أمد إل  أمد، يشير  إل  ش ص  اص بش صو ش ص كا 

ض جكد اهلل تيال   ج  جميط بريتن ك جيقتن بحسب استجابتوـ لقبكلن، إل  في
كاستيدادهـ  ج  تطاكؿ الدهر ف  نيؿ ذلؾ مف ف جن كمف رق  إل  هذن الربكة بييف ال 

قذل بوا، أبىر الحؽ  يانان بل مريد، كأ بر  نن بل فريد؛ كمت  ىدؽ نظرؾ ف  
نالنوار إذا متط، كاستنار نالقمر إذا  مابدلص ا حكاؿ كأكايؿ ا مكر ك ق لؾ هذا نجن

طجط؛ كلـ يبؽ حينيذ ريب ف   رفاف الحؽ كحىكؿ الىكاب، إال ما يجتاث بالوكل، 
wكيسمى بالتيىب، كيججب الججاج، كي رج إل  المحؾ؛ فوناؾ يطيق المين  كي ؿ 
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المراد، فوذا آثرت أف تيرؼ ىحد هذا الحنـ كىكاب هذا الرأم، فاسمط ما أركين: قاؿ 
سحاؽ بف إبراهيـ المكىج : انىرؼ اليباس بف مرداس السجم  مف مند فقاؿ: يا بن  إ

سجيـ، إن  رأيت أمران، كسينكف  يران، رأيت بن   بد المطجب ن ف قدكدهـ الرماح 
الردينيد، كن ف كجكهوـ بدكر الدجند كن ف  مايموـ فكؽ الرجاؿ ألكيد، كن ف منطقوـ 

ف اهلل إ ف أكليؾ  رس اهلل؛ مطر الكبؿ  ج  المحؿ؛ كا  ذا أراد ثمران  رس لن  رسان، كا 
فترقبكا ثمرتن كتكنفكا  يثن، كتفييكا ظللن، كاستبشركا بنيمد اهلل  جينـ بن  كلقد قرع 
اليباس بوذا النلـ باب الهيب، كشير بالمستكر، كأحس بال اف ، كاطجط  قجن  ج  

ث المتكقط؛ كهذا ش ص فاشو المستتر، كاهتدل بجطؼ هاجسن إل  ا مر المزمط، كالحاد
ف  اليرب، لطكؿ كحدتوا، كىفاص فنرتوا، كجكدة بنيتوا كا تداؿ هييتوا، كىحد 
فطرتوا، ك لص ذر وا، كاتقاد طبيوا، كسيد لهتوا كتىاريؼ نلموا ف  أسمايوا 

كأفيالوا كحركفوا، كجكالنوا ف  اشتقاقاتوا، كمآ ذها البدييد ف  استياراتوا، ك رايب 
  ا تىاراتوا، كلطؼ نناياتوا ف  مقابجد تىريحاتوا، كفنكف تبحبحوا ف  تىرفوا ف

أنناؼ مقاىدها، ك جيب مقاربتوا ف  حرنات لفظوا؛ كهذا كأ يافن مسجـ لوـ، كمكفر 
 جيوـ، كميركؼه فيوـ كمنسكبه إليوـ، مط الشجا د كالنجدة كالذماـ كال يافد كالفطند 

كفاص، كالبذؿ كالس اص، كالتوالؾ ف  حب الثناص كال طابد كالحميد كا نفد كالحفاظ كال
كالننؿ الشديد  ف الذـ كالوجاص؛ إل   ير ذلؾ مما  ىت بن ف  جاهجيتوا قبؿ 

اإلسلـ، مما ال سبيؿ إل  دفين كجحكدن، كالبوت فين، كالمنابرة  جين؛ كقد سمينا لهاتو 
ف لـ نستك بوا  -نثيرةن  كالرـك كالوند كالترؾ  مف جميط ا مـ، نجهد أىحابنا اليجـ -كا 

ك كارـز كىقلب كأندلس كالزنى، فما كجدنا لش ص مف هذن الجهات نىكع اليربيد، 
أ ن  الفرج الت  ف  نجماتوا، كالف اص الذم نجدن بيف حركفوا، كالمسافد الت  بيف 

ذا  م ارجوا، كالميادلد الت  نذكقوا ف  أمثجتوا، كالمساكاة الت  ال تجحد ف  أبنيتوا؛ كا 
ت أف تيرؼ حقيقد هذا القكؿ، كىحد هذا الحنـ، فالحظ  رض الجهات الذم هك شي

ل  ما بيدها مما هك  بيف أشدها تلبسان كتدا لن، كترادفان كتياظلن كتيسران كتيكىان، كا 
wأسجس حركفان، كأرؽ لفظان، كأ ؼ اسمان؛ كألطؼ أكزانان، كأح ر  يانان؛ كأحج  م رجان 
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؛ كأ دؿ  دالن، كأك ق ف لن، كأىق كىلن إل  أف تنزؿ كأجج  منوجان كأ ج  مدرجان 
إل  لهد بيد لهد، ثـ تنتو  إل  اليربيد، فونؾ تحنـ ب ف المبدأ الذم أشرنا إلين ف  

 اليكايص كا  ماض، سرل قجيلن قجيلن حت  كقؼ  ج  اليربيد ف  اإلفىاح كاإليماض 
فد، متنزهان  ف الوكل كهذا ش ص يجدن نؿ مف ناف ىحيق البنيد، برييان مف اآل

كاليىبيد، محبان لإلنىاؼ ف  ال ىكمد، متحريان لجحؽ ف  الحنكمد،  ير مسترؽ 
ن    جب نثيران ممف يرجط إل   بالتقجيد، كال م دكع باإللؼ، كال مس ر باليادة، كا 

ف ؿ كاسط، ك جـو جامط؛ ك قؿ سديد، كأدب نثير، إذا أب  هذا الذم كىفتن، كأننر ما 
 جب أي ان ف ؿ  جب مف الجيوان  ف  نتابن كهك يسب اليرب، كيتناكؿ ذنرتن؛ كأ

أ را وا كيحط مف أقدارها كيحط مف أقدارها، كيقكؿ: ي نجكف اليرابيط كال باب 
كالجرذاف كالحيات كيتياكركف كيتساكركف، كيتواجكف كيتفاحشكف، كن نوـ قد سج كا مف 

ناف نسرل يسم  مجؾ اليرب: سناف ف ايؿ البشر، كلبسكا أهب ال نازير  قاؿ: كلوذا 
شان، أم مجؾ النلب  قاؿ: كهذا لشدة شبووـ بالنلب كجرايوا، كالذياب كأطليوا 

ف ناف ي ط مف نفسن بف ؿ قكلن   كنلمان نثيران مف هذا الىكب أرفط قدرن  ف مثجن، كا 
ف  أتران ال ييجـ لك نزؿ ذلؾ القفر كتجؾ الجزيرة كذلؾ المناف ال اكم كتجؾ الفيا

، كنؿ بجوكر ناف  كالمكام ، نؿ نسرل ناف ف  الفرس، كنؿ قيىر ناف ف  الرـك
بالوند، كنؿ يقفكر ناف ب راساف، كنؿ  اقاف ناف بالترؾ كنؿ أ شاد ناف بفر اند كنؿ 

ىبوبذ ناف مف أسنناف كأردكاف ما نانكا ييدكف هذن ا حكاؿ  ف مف جاع أنؿ ما 
ن، حبان لجحايد، كطجبان لجبقاص، كجز ان مف المكت، كجد، كطيـ ما لحؽ، كشرب ما قدر  جي

كهربان مف الفناص  أترل أنكشركاف إذا كقط إل  فياف  بن  أسد كبر كبار كسفكح طيبد، 
كرمؿ يبريف كساحد هبير، كجاع ك طش ك رم، أما ناف ي نؿ اليربكع كالجرذاف؛ كما 

أك ما ناف يجبس البرجد ناف يشرب بكؿ الجمؿ كماص البير، كما أسف ف  تجؾ الكهدات? 
كال ميىد كالسمؿ مف الثياب كما هك دكنن كأ شف? بج  كاهلل، كي نؿ حشرات ا رض 
كنبات الجباؿ، كنؿ ما حمض كمر، ك بث ك ر، هذا جوؿه مف قايجن، كحيؼه مف 

wأحسف الناس حاالن ك يشان إذا جادتوـ السماص،  -رحمؾ اهلل  -منتحجن؛  ج  أف اليرب 
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ص؛ كازدانت ا رض، فودلت الثمار، كاطردت ا كديد، كنثر الجبف كا قط كىدقتوـ ا نكا
كالجبف كالجحـ كالرطب كالتمر كالقمق، كقامت لوـ ا سكاؽ، كطابت المرابط كفشا 

ال ىب، كتكان  النتاج، كاتىجت الميرة، كىدؽ المىاب كأرف  المنتجط، كتلقت 
دكا كتياهدكا، كتزاكركا كتناشدكا؛ ك قدكا القبايؿ  ج  المحا ر، كتقاكلكا كت ايفكا، كتياق

الذمـ، كنطقكا بالحنـ؛ كقركا الرطاؽ ككىجكا اليفاة، كزكدكا السابجد، كأرشدكا ال لؿ، 
كقامكا بالحماالت كفنكا ا سرل، كتدا كا الجفج ، كتيافكا النقرل، كتنافسكا ف  أفياؿ 

كمناش ص آبايوـ  الميركؼ؛ هذا كهـ ف  مساقط رصكسوـ، بيف جبالوـ كرمالوـ،
كأجدادهـ، كمكالد أهجوـ كأكالدهـ،  ج  جاهجيتوـ ا كل  كالثانيد، كقد رأيت حيف هبت 
ريحوـ كأشرقت دكلتوـ بالد كة، كانتشرت د كتوـ بالمجد، ك زت مجتوـ بالنبكة، ك جبت 

نبكتوـ بالشرييد، كرس ت شرييتوـ بال لفد، كن رت  لفتوـ بالسياسد الدينيد 
نيؼ تحكلت جميط محاسف ا مـ إليوـ كنيؼ كقيت ف ايؿ ا جياؿ  جيوـ  كالدنيكيد،

مف  ير أف طجبكها كندحكا ف  حيازتوا أك تيبكا ف  نيجوا، بؿ جاصتوـ هذن المناقب 
كالمفا ر، كهذن النكادر مف المآثر  فكان، كقطنت بيف أطناب بيكتوـ سوكان رهكان؛ كهنذا 

اقن إل  أهجن بت ييدن، كحج  مستحقين با تيارن؛ كال ينكف نؿ ش ص تكالن اهلل بتكفيقن، كس
 الب  مر اهلل، كال مبدؿ لحنـ اهلل، كلذلؾ قاؿ اهلل تيال : "قؿ الجوـ مالؾ المجؾ تؤت  
المجؾ مف تشاص كتنزع المجؾ ممف تشاص كتيز مف تشاص كتذؿ مف تشاص بيدؾ ال ير إنؾ 

"  كهلل ف   جقن أسرار، تتىرؼ بو ا دكاير الجيؿ كالنوار، كتذلجوا  ج  نؿ ش ص قديره
 مجارم ا قدار، حت  ينتو  بمحبكبوا كمنركهوا إل  القرار 

 ز إلوان ميبكدان، كجؿ ربان محمكدان مقىكدان  كبيد، فالذم الشؾ فين مف كىؼ اليرب، 
كال جاحد لن مف حالوا، أنن ليس  ج  كجن ا رض جيؿه مف الناس ينزلكف القفر، 

قطر؛ كييالجكف اإلبؿ كال يؿ كالهنـ ك يرها، كيستبدكف ف  كينتجيكف السحاب كال
مىالحوـ بنؿ ما  ز كهاف، كبنؿ ما قؿ كنثر، كبنؿ ما سوؿ ك سر؛ كيرجكف ال ير 

مف السماص ف  ىكبوا، كمف ا رض ف  نباتوا؛ مط مرا اة ا كاف بيد ا كاف، كثقدن 
wما قدمنا كىفن، كنررنا بالحاؿ بيد الحاؿ كتبىرةن فيما يفيؿ كيجتنب؛ ما لجيرب في
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شرحن مف  جموـ بال ىب كالجدب، كالجيف كالقسكة، كالحر كالبرد، كالرياح الم تجفد 
كالسحايب الناذبد، كالم ايؿ الىادقد، كا نكاص المحمكدة كالمذمكمد، كا سباب الهريبد 

 اليجيبد 
 ادات  كهذا  نوـ مط تكحشوـ مست نسكف، كف  بكاديوـ حا ركف، فقد اجتمط لوـ مف

 الحا رة أحسف اليادات، كمف أ لؽ الباديد أطور ا  لؽ 
كهذا المين   ج  هذا النظـ قد  دمن أىحاب المدف كأرباب الح ر،  ف الدناصة 

كالرقد كالنيس كالويف كال لبد كال داع كالحيجد كالمنر كال ب تهجب  ج  هؤالص 
نذب ف  الحس، كال جؼ ف  كتمجنوـ،  ف مدار أمرهـ  ج  المياملت السييد، كال

 الك د 
كاليرب قد قدسوا اهلل  ف هذا الباب ب سرن، كجبجوا  ج  أشرؼ ا  لؽ بقدرتن؛ كلوذا 
، كيفت ر بالمحمدة، كينتحؿ النجدة،  تجد أحدهـ كهك ف  بتو حافيان حاسران يذنر النـر

ديث كيحتمؿ النؿ، كي حؾ ف  كجن ال يؼ كيستقبجن بالبشر، كيقكؿ: أحدثن إف الح
مف القرل ثـ ال يقنط ببث اليرؼ كفيؿ ال ير كالىبر  ج  النكايب حت  يحض 
 الىهير كالنبير  ج  ذلؾ كيد ك إلين، كيستنو ن نحكن، كينجفن مجوكدن ك فكن 

كقد قيؿ لرجؿ منوـ ف  يـك شاتو كهك يمش  ف  سمؿ: أما تجد البرد يا أ ا اليرب? 
رس  ال يحسف هذا النمط، كال يذكؽ هذا فقاؿ: أمش  ال يزل  كينفين  حسب   كالفا

 المين  كال يحجـ بوذن الجطيفد؛ كنذلؾ الركم  كالوندم ك يرهما مف جميط اليجـ 
كمما يدؿ  ج  تح رهـ ف  باديتوـ، كتبديوـ ف  تح رهـ، كتحجيوـ ب شرؼ أحكاؿ 
يف ا مريف، أسكاقوـ الت  لوـ ف  الجاهجيد، مثؿ دكمد الجندؿ بقرل نجب كه  النىؼ ب

اليراؽ كالشاـ، ناف ينزلوا الناس أكؿ يـك مف شور ربيط ا كؿ، فيقيمكف أسكاقوـ بالبيط 
كالشراص، كا  ذ كاليطاص؛ كناف ييشرهـ أنيدر دكمد، كربما  جبت  ج  السكؽ نجب 

فييشرهـ بيض رؤساص نجب؛ فيقـك سكقوـ إل  آ ر الشور، ثـ ينتقجكف إل  سكؽ هجر، 
اآل ر، فتقـك أسكاقوـ؛ كناف ييشرهـ المنذر بف ساكل أحد كهك المشقر ف  شور ربيط 

، ثـ يرتحجكف نحك  ماف، فتقـك سكقوـ بديار دبا، ثـ بىحار، ثـ  wبن   بد اهلل بف داـر
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، كقرل الشحر فتقـك أسكاقوـ أيامان، ثـ يرتحجكف فينزلكف  دف أبيف،  يرتحجكف فينزلكف إـر
لـ ينف ف  ا رض أنثر طيبان، كال كمف سكؽ  دف تشترم الجطايـ كأنكاع الطيب، ك 

أحذؽ ىنا ان لجطيب مف  دف؛ ثـ يرتحجكف فينزلكف الرابيد مف ح رمكت، كمنوـ مف 
يجكزها كيرد ىنياص، فتقـك أسكاقوـ بوا، كمنوا نانت تججب آلد ال رز كا دـ كالبركد، 

ذم كنانت تججب إليوا مف ميافر، كه  ميدف البركد كالحبر ثـ يرتحجكف إل   ناظ ك 
، فتقـك أسكاقوـ بوا، فيتناشدكف كيتحاجكف كيتحادكف، كمف لن  المجاز ف  ا شور الحـر

أسير يسي  ف  فداين، كمف لن حنكمد ارتفط إل  الذم يقـك ب مر الحنكمد مف بن  
تميـ، كناف آ رهـ ا قرع بف حابس؛ ثـ يقفكف بيرفد، كيق كف ما  جيوـ مف مناسنوـ؛ 

 ثـ يتكجوكف إل  أكطانوـ 
كهذن ا سكاؽ نانت تقـك طكؿ السند، فيح رها مف قرب مف اليرب كمف بيد  هذا 
حديثوـ، كهـ همؿ ال  ز لوـ إال بالسؤدد، كال ميقؿ لوـ إال السيؼ، كال حىكف إال 

 ال يؿ، كال ف ر إال بالبل د 
بجداف ثـ لما مجنكا الدكر كالقىكر كالجناف كا كديد كا نوار كالميادف كالقلع كالمدف كال

كالسوؿ كالجبؿ كالبر كالبحر، لـ يقيدكا  ف ش ك مف تقدـ بآالؼ سنيف، كلـ ييجزكا  ف 
ش ص ناف لوـ؛ بؿ أبركا  جيوـ كزادكا، كأ ربكا كأفادكا؛ كهذا الحنـ ظاهر ميركؼ، 

 كحا ر منشكؼ؛ ليس إل  مردن سبيؿ كال لجاحدن كمننرن دليؿ 
اإلي اح، باإلنىاؼ مف القذع كالسفن فجيستح  الجيواف بيد هذا البياف كالنشؼ ك  

الجذيف حشا بوما نتابن، كليرفط نفسن  ما يشيف اليقؿ، كال تقبجن حناـ اليدؿ؛ كىاحب 
اليجـ الرىيف، كا دب المنيف؛ ال يسجط  ىمد  ج   ر ن بجسانن، كال يستد   مر 

لت الجكاب بتير ن كير   بالميسكر ف   الب أمرن؛ فوف اليىبيد ف  الحؽ ربما  ذ
ىاحبوا كأسجمتن؛ كأبدت  كرتن، كاجتجبت مساصتن؛ فنيؼ إذا نانت ف  الباطؿ كنيكذ 

باهلل أف ننكف لف ؿ أمد مف ا مـ جاحديف، نما نيكذ بن أف ننكف بنقص أمد مف 
 ا مـ جاهجيف 

wفوف جاحد الحؽ يدؿ مف نفسن  ج  مواند، كجاهؿ النقص يدؿ مف نفسن  ج  قىكر؛ 
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المسجمد، كالد كة المرسجد، أف أهؿ البر كأىحاب الىحارل فوذا هذا؛ كف  الجمجد 
الذيف كط ؤهـ ا رض، ك طاؤهـ السماص، هـ ف  اليدد أنثر ك ج  بسيط ا رض 

ل  الفنرة كالفطند أفزع، ك ج   أجكؿ، كمف الترفن كالرفاهيد أبيد، كبالحكؿ كالقكة أ جؽ كا 
يؼ؛ كهذا لجدكا   الظاهرة، المىالق كالمنافط أكقط، كمف الم ازم آنؼ كلجقبايق أ 

كالحاجات ال ركريد، كاليليؽ الحا د  ج  ا لفد كالمكدة، كالشدايد المؤذيد، 
كاليكارض اللزبد؛ كلوذا يقاؿ:  يب الهن  أنن يكرث البلدة، كف يجد الفقر أنن يبيث 

 الحيجد؛ كهذا مين ن نريـ، ال يقر بن إال نؿ نقاب  جيـ 
يدؿ  ج  شرفنا كتقدمنا ك زنا ك جك مناننا، أف اهلل أفاض  كقاؿ الجيوان  أي ان: مما

 جينا النيـ ككسط لدينا القسـ كبكأنا الجناف كا رياؼ، كنيمنا كأترفنا  كلـ يفيؿ هذا 
باليرب، بؿ أشقاهـ ك ذبوـ، ك يؽ  جيوـ كحرموـ، كجميوـ ف  جزيرة حرجد، كرقيد 

؛ كبوذا ييجـ أف الم ىك  ص بالنيمد كالمقىكد بالنرامد ىهيرة، كسقاهـ ب رنؽ  احو
 فكؽ المقىكد باإلهاند 

ف طاؿ هذا الباب بما ظف أنن قد ظفر بش ص ال جكاب  نن، كال مقابؿ لن؛ كلك ناف 
ا مر نما قاؿ لما  ف   ج   يرن كتجج  لن، بؿ قد  ىت اليرب بيد هذا ب شياص 

دؿ نلمن  ج  أنن جاهؿ  تطكؿ حسرة مف فاتتن  جيوا، كال يفيد التفاتن بالهيظ إليوا؛ كقد
 بالنيمد،  افؿه  ما هك سر الحنمد 

ك ندن أف الجاهؿ إذا لبس الثكب النا ـ، كأنؿ ال بز الحكارم كرنب الجكادم، كتقجب 
 ج  الحشيد، كشرب الرحيؽ، كباشر الحسناص، هك أشرؼ مف اليالـ إذا لبس ا طمار، 

باليسير كر   الييش، كسل  كطيـ اليشب، كشرب الماص القراح، كتكسد ا رض، كقنط
 ف الف كؿ؛ هذا  ط  مف الرأم، كمردكد مف الحنـ،  ند اهلل تيال  أكالن، ثـ  ند 

جميط أهؿ الف ؿ كالحجا، كأىحاب التق  كالنو ؛ ك ج  طريقتن أي ان أف البىير 
 أشرؼ مف ا  م ، كالهن  أف ؿ مف الفقير 

د أنقص مف نؿ فقير، ك ج  الديف أال ييجـ أف المدار  ج  اليقؿ الذم مف حرمن فق
wالذم مف  رم منن فوك أسكأ حاالن مف نؿ مكسر؛ كنيمد اهلل  ج   ربيف: أحد 
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ال ربيف  ـ بن  بادن، ك مر بف جن  جيقتن، بدصان بل استحقاؽ كذلؾ أنن  جؽ كرزؽ 
كنفؿ كحفظ كنيش كنأل كحرس كأموؿ كأف ؿ ككهب كأجزؿ؛ كهذا هك اليدؿ الم جكط 

كالتسكيد الميمكمد بالتف ؿ كالقدرة المشتمجد  ج  الحنمد؛ كال رب الثان  باإلحساف، 
هك الذم يستحؽ باليمؿ كاالجتواد كالسي  كاالرتياد، كاال تبار كاال تقاد؛ لينكف جزاصن 
كثكابان، كلوذا محـر الياى  الم الؼ، كأناؿ الطايط المكافؽ؛ فقد باف اآلف أف المدار 

 بالذهب كالف د، كال الكبر كالمدر  ليس بالجناف كالترفن، كال
كقد مر هذا النلـ نجن فجيسنف مف الجيوان  ج شن، كليفارقن طيشن؛ كلييجـ أف مف 
أنىؼ أ ط  بيدن، كسجـ الف ؿ  هجن؛ فوف التكا ط لجحؽ رفيد كالترفط بالباطؿ 

  يد 
يادة؛ كهونا بقيد ينبه  أف يتبىر فيوا؛ مف  رؼ النقص البحت، كالنقص المشكب بالز 

كالف ؿ الىرؼ، كالف ؿ الممزكج بالنقيىد لـ يجحد المهكم ف لن، كلـ يدع لجيىبيد 
المرديد شرفان، كلـ يننر الحسد مزيد؛ كال جؽ نجوـ ف  نيـ اهلل تيال  مشترنكف، كف  

ل  مشييتن ىايركف،  أيادين مهمكسكف كبمكاهبن متفا جكف، ك ج  قدرتن متىرفكف؛ كا 
الين ذانركف، كلنيماين شانركف، ك يادين ناشركف، ك ج  ك ف حنمتن م بركف، كآل

ا تلؼ ق اين ىابركف، كلثكابن بالحسنات مستحقكف، كليقابن بالسييات مستكجبكف، 
كليفكن برحمتن منتظركف، كاهلل  بيره بما ييمجكف، كبىير بما يسركف كما ييجنكف مط 

لذلؾ هـ بذنر المحاسف الجما د، كأبك سجيماف يقكؿ: اليرب أذهب مط ىفك اليقؿ؛ ك 
أبدن، ك ف أ دادها أنزن  كلك نانت ركيتوـ ف  كزف بديوتوـ، ناف النماؿ؛ كلنف لما 

 ز النماؿ فيوـ،  ز أي ان ف   يرهـ مف ا مـ، فا مـ نجوا شرعه كاحد ف   دـ 
النماؿ إال أنوـ متفا جكف بيد هذا فيما نالكن بال جقد ا كل ، كباال تيار الثان ؛ 

ت أبىارهـ ف  هذا المك ط، ف ما ما منين اإلنساف ف  ا كؿ فل  تب  جين كا تجف
فين،  نن ال يقاؿ لأل م : لـ ال تنكف بىيران، كال يقاؿ لجطكيؿ: لـ ال تنكف قىيران كقد 
يقاؿ لجقىير: سدد طرفؾ، كانحؿ  ينؾ، كمد ناظرؾ؛ نما يقاؿ لجطكيؿ: تطامف، ف  

wتىؿ؛ كأما ما لـ يمنين اإلنساف ف  ا كؿ، بؿ  هذا الزقاؽ حت  تد ؿ، كتقاىر حت 
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 أ طين ككهب لن، فوك فين مطجبه بما  جين كلن نما أنن مطالب بما لن ك جين 
كقاؿ الجيوان  أي ان: ليس لجيرب نتاب إقجيدس كال المجسط  كال المكسيق  كال نتاب 

ف   كاص  الفلحد، كال الطب كال اليلج، كال ما يجرم ف  مىالق ا بداف، كيد ؿ
 ا نفس 

فجييجـ الجيوان  أف هذا نجن لوـ بنكعو إلو  ال بنكع بشرم، نما أف هذا نجن لهيرهـ بنكعو 
بشرم ال بنكعو إلو ، كأ ن  باإللو  كالبشرم الطبا   كالىنا  ؛  ج  أف إلو  هؤالص 

أف قد مازجن بشرل هؤالص، كبشرل هؤالص قد شابن إلو  هؤالص؛ كلك  جـ هذا الزارم ليجـ 
المجسط  كما ذنرن ليس لجفرس أي ان، كما  ندم أنن منابر فيد   هذا لوـ  فوف قاؿ: 
هك لجيكناف، كيكناف مف اليجـ، كالفرس مف اليجـ، ف نا أ رج هذن الف يجد مف اليجـ 
إل  اليجـ فوذا منن حيؼه  ج  نفسن، كشوادةه  ج  نقىن؛  نن لك فا ر يكناف لـ 

كال يمننن أف يقكؿ: نحف أي ان  جـ، كف يجتنـ ف  هذن يستطط أف يد   هذا الفرس، 
النتب كالىنا د متىجده بنا، كراجيده إلينا  كمت  قاؿ جبن بالمنركن كقكبؿ بالقذع، كقيؿ 

ف  -إف لـ تقؿ لن: ا س ، نما يقاؿ  -لن: ىن، نما يقاؿ لججاهؿ  ف  نؿ ا حاديث، كا 
 أ فجتن ظجمت نفس ؛ كمف حاب   ىمن  جب 

  أبك حامد المركركذم: لك نانت الف ايؿ نجوا بيقدها كسمطوا، كنظموا قاؿ القا 
كنثرها، مجمك دن لجفرس، كمىبكبدن  ج  أرؤسوـ، كميجقدن بآذانوـ، كطاليدن مف جباهوـ؛ 

لناف ال ينبه  أف يذنركا ش نوا، كأف ي رسكا  ف دقوا كججوا، مط نينوـ ا موات 
طباع، ك ييؼ بالسماع، كمردكد  ند نؿ ذم كا  كات كالبنات فوف هذا شر نرينه بال

فطرة سجيمد، كمستبشط ف  نفس نؿ مف لن جبجد ميتدلد  قاؿ: كمف تماـ طهيانوـ، 
كشدة بوتانوـ، أنوـ ز مكا أف هذا بوذف مف اهلل تيال ، كبشرييد أتت مف  ند اهلل، كاهلل 

 تيال  حـر ال بايث مف المطيكمات فنيؼ حجؿ ال بايث مف المننكحات?
، لـ ينف زرادشت نبيان، كلك ناف نبيان لذنرن اهلل تيال  ف   رض ق اؿ: كنذب القـك

ا نبياص الذيف نكن ب سمايوـ كردد ذنرهـ ف  نتابن، كلذلؾ قاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ 
نما  w: "سنكا بوـ سند أهؿ النتاب"  نن ال نتاب لوـ مف  ند اهلل منزؿ  ج  مبج   نن  كا 
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بوا زرادشت بقكة المجؾ الذم قبؿ ذلؾ منن كحمؿ الناس  جين طك ان هك  رافد  د وـ 
كنرهان، كتر يبان كترهيبان؛ كنيؼ يبيث اهلل نبيان يد ك إل  إلويف اثنيف? كهذا مستحيؿ 

باليقؿ، كما  جؽ اهلل اليقؿ إال ليشود بالحؽ لجمحؽ كالباطؿ لجمبطؿ؛ كلك ناف شر ان 
أ ن  اليوكد كالنىارل؛ كنذلؾ  ند الىابييف، كهـ لناف ذلؾ شاييان  ند أهؿ النتابيف، 

نانكا أنثر الناس  نايدن با دياف كالبحث  نوا، كالتكىؿ إل  ميرفد حقايقوا، لينكنكا 
مف دينوـ  ج  ثقد؛ فنيؼ ىارت النىارل تيرؼ  يس ، كاليوكد تيرؼ مكس ؛ 

يحي  كزنريا، كمحمده ىج  اهلل  جين كسجـ يذنرهما كيذنر  يرهما، نداكد كسجيماف ك 
ك ير هؤالص، كال يذنر زرادشت بالنبكة كأنن جاص مف  ند اهلل تيال  بالىدؽ كالحؽ نما 
جاص مكس  ك يس      لنن  بيثت ناس ان لنؿ شرييد، كمجددان لشرييد  ىن  اهلل بوا 

 مف بيف اليرب 
ل  حراـو با نما جاصكا إل  كه و فرقيكن، كا  ليقؿ ف باحكن، قاؿ: كهذا بيافه نافط ف  نذبوـ؛ كا 

ل  قبيقو ف  اليادة فاستحسنكن  ل   بيثو بالطبط فارتنبكن كا   كا 
ذا أنرن ك دـ  كقد كجدنا ف  البوايـ ما إذا أنزل الفحؿ منوا  ج  أمد لـ يطاكع، كا 
ك رض   ب  ج  أهجن كند  نوـ، كشرر  جيوـ؛ فما تقكؿ ف   جؽ ال تر ان 

حسن مط نجكلد كتبرد شوكتن مط اشتيالوا،  البويمد، كال تطاك ن فين الطبييد، بؿ ي بان
 كير ان هؤالص القـك مط  جبوـ بيقكلوـ، كنبرهـ ف  أنفسوـ 

كلك ناف زرادشت أقاـ لوـ  ج  هذن ال ىجد الجييمد كالفيجد الذميمد نؿ آيد كنؿ 
برهاف، كنثر  جيوـ نجـك السماص، كأطجط لوـ الشمس مف المهرب، كفتت لوـ الجباؿ، 

ار، كأراهـ الثريا تمش   ج  ا رض ت ترؽ السنؾ كتشود لن بالىدؽ، ك يض لوـ البح
لناف مف الكاجب باليقؿ كبالهيرة كبالحميد كبا نفد كبالتقزز كبالتيزز أال يجيبكن إل  

 ذلؾ، كيشنكا ف  نؿ آيد يركف منن، كيقتجكن، كيننجكا بن 
زرادشت بما  امجكا بن كلنف بمثؿ هذا اليقؿ قبجكا مف مزدؾ ما قبجكن مرة، كلك  امجكا 

مزدؾ ما ناف ا مر إال كاحدان، كال ناف الحؽ إال منىكران، كال ناف الباطؿ إال مقوكران، 
wكلنف اتفؽ  ج  مزدؾ مجؾ  اقؿ فك ط باطجن، كاتفؽ لزرادشت مجؾ رنيؾ فرفط باطجن؛ 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 53 

  ثـ قاؿ: كما نزع اهلل  نوـ المجؾ إال بالحؽ، نما قاؿ تيال : "فجما آسفكنا انتقمنا منوـ"
كبيد، فنؿ ش ص  ارجو مف الحنمد اإللويد كاليقجيد كالطبيييد فوك ساقطه بورج، كمردكده 

ذا أتان  الـ  ذؿ لجيجـ   مرذكؿ، إذا فيجن جاهؿ  ذر بالجوؿ، كا 
قاؿ: كنانت اليرب بوذا ال جؽ الذميـ، كهذا الفيؿ الجييـ، لك فيجتن أ ذر،  نوـ أشد 

، كأقكل  ج  الب اع، كأكثب  ج  النساصئ يدلؾ  ج   جمد مف  يرهـ كأنثر تويجان 
هذا  زلوـ ك شقوـ كنظموـ كنثرهـ كفرا وـ كشوكتوـ، كتراهـ مط هذن الدكا   

كالبكا ث لـ يستحسنكا هذا كلـ يفيجكن، كلك أنرهوـ  ج  هذا منرن كد اهـ إلين داع لما 
ناف لناف أكؿ مف دؽ أطا كن، كلذلؾ لـ ينجـ منوـ ناجـ بالحيجد فد ا إل  هذا؛ كلك 

رأسن باليمد، كبيى بطنن بال نجر؛ كما منيوـ مف هذا إال ا نفس النريمد، كالطباع 
الميتدلد، كالشنايـ الشديدة، كا ركاح الييفد، كاليادات الر يد، كال رايب الطيبد؛ كناف 

 كأد البنات  ندهـ أنف  لجمياير، كأطرد لجقبايق مف هذا الذم استحسنن زرادشت كقبؿ
، كلفرط جوجوـ ك جبد شوكتوـ  فجكا  منن الفرس، كهـ يد كف الحنـ كاليجـ كالحـز كاليـز
 ما يجكز أف ينكف اهلل سبحانن مبيحان لن أك حاظران، أك مطجقان أك مانيان، أك محجلن أك 
محرمان؛ هيوات ما نجؼ اهلل أهؿ اليقؿ القياـ بالديف كالتىفق لجحؽ مف الباطؿ إال لما 

   الياجؿ، ك ر وـ لن ف  اآلجؿ؛ كالياقبد لجمتقيف شرفوـ بن ف
الوند أك ق  ذران ف  هذا الحديث  نوـ  -كناف حا ران  -قاؿ أبك الحسف ا نىارم 

جيجكن مف باب القربد ف  بيكت ا ىناـ، كبجهكا مرادهـ بوذن ال دييد، كلـ ينسبكا إل  
ي ان  ج  نب  مف  ند اهلل، بؿ رأكن اهلل شييان منن، كال استجازكا النذب  جين، كال  جقكن أ

ىكابان بالك ط ثـ طابت أنفسوـ مف هذا الفيؿ بالمراف كاليادة  كبيد؛ فيقكلوـ مد كلد، 
كالبارع منوـ قجيؿ، كهـ إل  اإلفؾ كالكهـ كالسحر أميؿ، كف  أبكابوا أد ؿ؛ ثـ قاؿ أبك 

ل   يؼ  قكؿ الفرس ف  قبكلوـ  الحسف: انظر إل  جوؿ زرادشت ف  هذا الحنـ كا 
 منن هذا الفيؿ، ك ير بينوا كبيف  قكؿ اليرب، فونوـ قالكا: ا تربكا ال ت ككا 

كاستفاض هذا منوـ حت  سمط مف ىاحب الشرييد ىج  اهلل  جين كسجـ ، كذلؾ أف 
wال كل منركن؛ كاليرب قالت هذا باإللواـ، لقرايحوـ الىافيد، كأذهانوـ الكاقدة، كطينتوـ 
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نما شيركا بوذا  ف ال كل الكاىؿ إل  الحرة، كأ راقوـ ال نريمد، ك اداتوـ السجيمد: كا 
ا بداف هك سارو ف  اليقكؿ، كلنف الفرس  ف هذا السر  افجكف، كال يفطف لوذا كأمثالن 

إال ا لمييكف ا حكذيكف؛ ثـ قاؿ: أنشد ا ىمي   ف اليرب قكؿ قايجوـ ف  مدح 
 ىاحب لن: 

  في كل كقد ي كل رديد ا قارب  فت ن لـ تجدن بػنػت  ػـو قػريبده 

قاؿ: كقالت اليرب: أ كان حقن: إذا نقىن  قاؿ: كقاؿ آ ر لكلدن: كاهلل لقد نفيتؾ 
 ال ؤكلد، كا ترت لؾ ال ؤكلد 

كقاؿ أي ان: اليرب تقكؿ: ليس أ كل مف القرايب، كال أنجب مف الهرايب  كقاؿ 
 الشا ر: 

 ات الػيػـتزكيى أكالد بن  أنذرت مف ناف بييد الوػـ

 كأنت إف أطيمتن ال ينم   ليس بناجو مف  كل أك سقـ

 كقاؿ ا سدم يفت ر: 
 كالدتن ف   الد بيد  ػالػد  كلست ب اكمو تمكج  ظامػن

  إل  نسب أدن  مف السر كاحد  تردد حت   مػن  ػاؿ أمػن

لجسـ ثـ قاؿ: كاليرب لـ ترد بوذا إال نقص الذهف كاليقؿ،  نوا لك أرادت نقىاف ا
 لنانت م طيد،  نوـ يريدكف سماند الجسـ مط السلمد كالىلبد 

ثـ قاؿ: ك ج  هذا طباع ا رض، كلذلؾ يقاؿ: إذا نثرت المؤتفنات زنت ا رض،  ف 
ذا ناف اال تراب يؤثر مف التراب  الرياح إذا ا تجفت حكلت تراب أرضو إل  أرض، كا 

نساف باال تراب،  ف اإلنساف أي ان مف إل  التراب، فبالحرم أف يؤثر اإلنساف ف  اإل
 التراب 

قاؿ أبك حامد: فما ظنؾ بقـك يجوجكف آثار الطبييد، كأسرار الشرييد? ما أذلوـ اهلل 
باطلن، كال سجبوـ مجنوـ ظالمان، كال  ربوـ بال زم كالمواند إال جزاصن  ج  سيرتوـ 

w ظلـ لجيبيد القبيحد، كنذبوـ  ج  اهلل بالجرأة كالمنابرة، كما اهلل ب
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فجما بج  القكؿ مدان قاؿ: هلل در هذا النفس الطكيؿ كالنفث الهزير! لقد ننت قرمان إل  
هذا النكع مف النلـ، ففرغ نفسؾ لرسمن ف  جزص  نظر فين، كأشرب النفس حلكتن، 
ذا شارفن البىر بالقراصة مف  كأستنتى اليقيـ منن؛ فوف النلـ إذا مر بالسمط حجؽ، كا 

ؼ؛ كالمحجؽ بييد المناؿ، كالمسؼ حا ر الييف، كالمسمكع إذا لـ يمجنن نتاب أس
الحفظ تذنر منن الش ص بيد الش  بالكهـ الذم ال انيقاد لن، كال ياؿ الذم ال ميرج 

  -إف شاص اهلل  - جين  فقجت: أفيؿ ساميان مطييان 
  اللٍلة السابعةاللٍلة السابعة

الدار مط ابف  بيد،  كلما  دت إلين ف  مججس آ ر، قاؿ: سميت ىياحؾ اليـك ف 
ففيـ ننتما? قجت: ناف يذنر أف نتابن الحساب أنفط كأف ؿ كأ جؽ بالمجؾ، كالسجطاف 

إلين أحكج، كهك بوا أ ن  مف نتابد البل د كاإلنشاص كالتحرير، فوذا النتابد ا كل  جد، 
 كا  رل هزؿ؛ أال ترل أف التشادؽ كالتفويؽ كالنذب كال داع فيوا أنثر؛ كليس نذلؾ

الحساب كالتحىيؿ كاالستدراؾ كالتفىيؿ  قاؿ: كبيد هذا فتجؾ ىنا ده ميركفد بالمبدأ، 
مكىكلده بالهايد، حا رة الجدكل، سرييد المنفيد؛ كالبل د ز رفد كحيجد، كه  شبيود 

بالسراب، نما أف ا  رل شبيود بالماص  قاؿ: كمف  ساسد البل د أف أىحابوا 
نتاب قديمان ف  دكر ال جفاص كمجالس الكزراص يقكلكف: يسترقيكف كيستحمقكف؛ كناف ال

الجوـ إنا نيكذ بؾ مف رقا د المنشييف، كحماقد الميجميف، كرناند النحكييف، كالمنش ص 
ف نانكا ليلت؛ كاآلفد تشمجوـ كاليادة تجميوـ، كالنقص  كالميجـ كالنحكم إ كة كا 

ف ا تجفت منازلوـ، كتباينت أحكالوـ   يهمرهـ، كا 
لك لـ ينف مف ىنيد اإلنشاص إال أف الممجند اليري د الكاسيد ينتف  فيوا قاؿ: ك 

ذا نانت الحاجد إل  هذن أمس،  بمنش ص كاحد، كال ينتف  فيوا بمايد ناتب حساب     كا 
نانت ا  رل ف  نفسوا أ س؛ كبيد، فمىالق أحكاؿ اليامد كال اىد ميجقد بالحساب؛ 

ر كالنبار كاليجيد كالسفجد، كما زاؿ أهؿ الحـز  ج  هذن الجديجد كالكتيرة يجرم الىها
كالتجارب يحثكف أكالدهـ كمف لوـ بن  نايد  ج  تيجـ الحساب، كيقكلكف لوـ: هك سجد 

wال بز  كهذا نلـ مستفيض؛ كمف  بر  ما ف  نفسن بجفظ مجحكفو أك محرؼ أك 
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الزايد  ج  مك كع  ير مك ين كأفوـ  يرن، كبج  بن إرادتن، كأبج   يرن، فقد نف ؛ ك 
النفايد ف ؿ كالف ؿ يستهن   نن نثيران، كا ىؿ يفتقر إلين شديدان، قاؿ: كمف آفات 

هذن النتابد أف أىحابوا يقرفكف بالريبد، كيرمكف باآلفد، نآؿ الحسف بف كهب كآؿ ابف 
ثكابد  قاؿ: هذن مجحمد مننرة؛ فما ناف مف الجكاب? قجت: ما قاـ مف مججسن إال بيد 

صة، كهنذا ينكف حاؿ مف  اب القمر بالنجؼ، كالشمس بالنسكؼ، كانتحؿ الذؿ كالقما
الباطؿ كنىر المبطؿ، كأبطؿ الحؽ كزرل  ج  المحؽ  قجت: أيوا الرجؿ، قكلؾ هذا 

ناف يسجـ لك ناف اإلنشاص كالتحرير كالبل د بايندن مف ىنا د الحساب كالتحىيؿ 
  متىجد بوا كدا جد ف  جمجتوا كاالستدراؾ ك مؿ الجما د ك قد المؤامرة  ف ما كه

كمشتمجد  جيوا كحاكيد لوا، فنيؼ يطرد حنمؾ كتسجـ د كاؾ? أال تيجـ أف أ ماؿ 
الدكاكيف الت  ينفرد أىحابوا فيوا بيمؿ الحساب فقيرة ف  إنشاص النتب ف  فنكف ما 
 يىفكنن كيتياطكنن؛ بؿ ال سبيؿ لوـ إل  اليمؿ إال بيد تقدمد هذن النتب الت  مدارها

 ج  اإلفواـ البجي  كالبياف المنشكؼ كاالحتجاج الكا ق، كذلؾ يكجد مف الناتب 
المنش ص الذم  بتن ك   تن، كهذن الدكاكيف ميركفد، كا  ماؿ فيوا مكىكفد؛ كأنا 

 أحىيوا لؾ ن  تيجـ أنؾ  الط ك ف الىكاب فيوا منحرؼ 
ر، كديكاف ال اتـ، كديكاف فمنوا ديكاف الجيش، كديكاف بيت الماؿ، كديكاف التكقيط كالدا

الفض، كديكاف النقد كالييار كدكر ال رب، كديكاف المظالـ كديكاف الشرطد كا حداث؛ 
دراة  هذا إل  تكابط هذن الدكاكيف مثؿ باب الييف كالمؤامرات، كباب النكادر كالتكاري ، كا 

مكاؿ النتب كمجالس الديكاف كقبؿ كبيد، نما يجـز ناتب الحساب أف ييرؼ كجكن ا 
حت  إذا جباها كحىجوا  مؿ الحساب أ مالن فيوا، فل يمننن أف يجب  إال بالنتب 

البجيهد كالحجى اللزمد كالجطايؼ المستيمجد، كمف تجؾ الكجكن الف ص، كهك أرض الينكة 
حياص ا رض كالقطايط كالىفايا كالمقاسمد كالك ايط كجزيد رصكس أهؿ  كأرض الىجق كا 

لبقر كالهنـ كأ ماس الهنايـ كالميادف كالرناز كالماؿ المدفكف، الذمد كىدقات اإلبؿ كا
كما ي رج مف البحر كما يؤ ذ مف التجار إذا مركا بالياشر كالجقطد كال الد كميراث مف 

wال كارث لن كماؿ الىدقد؛ إل   ير ذلؾ مف ا مكر المحتاجد إل  المناتبات البالهد 
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يود ينش  ف  إىلح البريد كتقسيط الشرب،  ج  الرسـك الميتادة كاليادات الجاريد، ن
كنتاب ف  اليمارة كا  ادة ما نقص منوا، كف  حزر الهجد كالدياس، كف  الدكال  

كالدكاليب كالهرافات، كف  القجب كالقسمد، كف  تقدير ال  ر المبنرة كف  المساحد كف  
إل   ير الطراز، كف  الجكال ، كف  قبض فرايض الىدقات، كف  افتتاح ال راجات، 

 ذلؾ مف نتب المحاسبيف 
فوف قجت: هذا نجن مستهن ن  نن نابرت كبوت،  ف مدار الماؿ كدركرن، كزيادتن ككفكرن 
ما أف ينكف أثر الحساب   ج  هذن الدكاكيف الت  إما أف ينكف حظ البل د فيوا أنثر، كا 

ما أف يتنافآ؛ فيج  جميط ا حكاؿ ال ينكف الناتب ناملن، كال السمن  فيوا أظور، كا 
مستحقان، إال بيد أف ينوض بوذن ا ثقاؿ، كيجمط إليوا أىكالن مف لجفقن م جكطد 

بفرك وا، كآيات مف القرآف م مكمدن إل  سيتن فيوا، كأ باران نثيرة م تجفد ف  فنكف 
شت  لتنكف  دة  ند الحاجد إليوا، مط ا مثاؿ السايرة كا بيات النادرة؛ كالفقر البدييد؛ 

الميوكدة، كالمجالس المشوكدة، مط  ط نتبر مسبكؾ، كلفظو نكش و محكؾ؛  كالتجارب
كلواذ  ز النامؿ ف  هذن الىنا د، حت  قاؿ أىحابنا: ما نظف أنن اجتمط هذا نجن إال 

لجيفربف يحي  فوف نتابتن نانت سكدايدن، كبل تن سحبانيدن، كسياستن يكنانيد، كآدابن 
نيؼ  رؽ الحساب ف   مار هذن ا بكاب? ثـ ا جـ  ربيد، كشمايجن  راقيد؛ أفل يرل 

أف البجي  مشتمؿو بل تن مف اليقؿ، كم  ذن فيوا مف التمييز الىحيق، كليس نذلؾ 
 -فوك ىحيق  -الحساب ف  متناكلن فجك ظف ظاف ب ف مدار المجؾ  ج  الحساب 

كلنف بيد بل د المنش ص،  ف السجطاف ي مر كينو  كيلطؼ كي اطب كيحتى 
نىؼ كيك د كييد كي مف كيمن  كييجؽ ا مؿ كيؤند الرجاص كيحسـ المادة ال ارة كي

كيذيؽ الر يد حلكة اليدؿ كيجنبوـ مرارة الجكر، ثـ يجب ، فوذا جب  احتاج إل  
الحساب حت  ينكف بالحاىؿ  المان، ثـ يتقدـ بتكزيط ذلؾ  ج  الحساب حت  ينكف مف 

ؼ ا تجفتا? كنيؼ حىجت المزيد إلحداهما؛ كلك الهجط آمنان، فانظر إل  المنزلتيف ني
أنىفت ليجمت أف الىنا د جاميد بيف ا مريف، أ ن  الحساب كالبل د؛ كاإلنساف ال 

w ي ت  إال ىنا د فيشقوا نىفيف كيشرؼ أحد النىفيف  ج  اآل ر 
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كأما قكلؾ: إحدل الىنا تيف هزؿه كا  رل جد فبيسما سكلت لؾ نفسؾ  ج  البل د، 
د، كه  الجاميد لثمرات اليقؿ،  نوا تحؽ الحؽ كتبطؿ الباطؿ  ج  ما يجب ه  الج

بطاؿ الحؽ   راض ت تجؼ، كأ راض  أف ينكف ا مر  جين؛ ثـ تحقيؽ الباطؿ كا 
ذ اف، كطا دو  باصو كا  ت تجؼ، كأمكرو ال ت جك أحكاؿ هذن الدنيا منوا مف  ير كشر، كا 

يماف، كالحاجد تد ك إل  ىانط البل د ككا ط  ك ىياف، ك دؿو ك دكؿ، كنفر كا 
 الحنمد كىاحب البياف كال طابد؛ كهذا هك حد اليقؿ كاآل ر حد اليمؿ 

كأما قكلؾ: اإلنشاص ىنا د مجوكلد المبدأ، كالحساب ميركؼ المبدأ فقد  رفت،  ف 
مبدأها مف اليقؿ، كممرها  ج  الجفظ، كقرارها ف  ال ط؛ كأنت إذا قجت هذا دلجت مف 

 ن ليس لؾ ما تبىر بن هذا المبدأ الشريؼ كهذا ا كؿ الجطيؼ نفسؾ  ج  أن
كأما قكلؾ: كالبل د ز رفد كه  شبيود بالسراب فقد أك حنا لؾ فين ما نف ، فوف لـ 

 ينؼ ف نت محتاج إل  بيند أ رل 
كأما قكلؾ: إف أىحابوا يسترقيكف فوذا شنطه مف القكؿ، كلك  رفت الىدؽ فين لـ 

رؼ منن، فوف فين زرايدن  ج  السجؼ الىالق كالىدر ا كؿ، كلك تنبس بن كلـ تنطؽ بح
كجب أف يسترقط البجي  إذا ناف  اقلن، لكجب أف يستيقؿ اليي  إذا ناف أحمؽ؛ كهذا 

  جؼ 
كأما قكلؾ: المنش ص كالميجـ كالنحكم إ كة ف  الرناند فيما يتيجـ الناس إال مف الميجـ 

ف ندر منوـ كاحد   قجيؿ الب ا د مف الحؽ كاليالـ كالنحكم كا 
كأما قكلؾ: إف الممجند تنتف  بمنش ص كاحد فقد ىدقت، كذلؾ أف هذا الكاحد ف  قكتن 
يف  بآحاد نثيرة، كهؤالص اآلحاد ليس ف  جمييوـ كفاص بوذا الكاحد، كهذا  جيؾ ال لؾ  
ذا لنف بق  أف تفوـ أنؾ محتاج إل  ا سانفد أنثر مما تحتاج إل  اليطاريف، كال يدؿ ه

 ج  أف اإلسناؼ أشرؼ مف اليطار، كاليطار دكف اإلسناؼ؛ كا طباص أقؿ مف 
 ال ياطيف، كنحف إليوـ أحكج، كال يدؿ  ج  أف الطبيب دكف ال ياط 

كأما قكلؾ: ما زاؿ الناس يحثكف أكالدهـ  ج  تيجـ الحساب كيقكلكف: هك سجد ال بز 
w؛ كأشرؼ الىنا ات يحتاج إليوا فوك نما قجت،  ف الحاجد إلين  امد لجنابر كالىهار
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أشرؼ الناس، كأشرؼ الناس المجؾ، فوك محتاج إل  البجي  كالمنش ص كالمحرر، 
 نوجسانن الذم بن ينطؽ، ك ينن الت  بوا يبىر، ك يبتن الت  منوا يست رج الرأم 
كيستبىر ف  ا مر، ك نن بوذن ال اىد ال يجكز أف ينكف لن شريؾ،  نن حامؿ 

 لمحدث بالمننكنات، كالمف   إلين ببنات الىدكر ا سرار، كا
كأما قكلؾ: مف  بر  ما ف  نفسن بجفظ مجحكف أك محرؼ كأفوـ  يرن فقد نف  فنيؼ 
يىق هذا الحنـ كيقبؿ هذا الرأم? كالنلـ يتهير المراد فين با تلؼ اإل راب، نما 

 فياؿ؛ كنما ينقجب يتهير الحنـ فين با تلؼ ا سماص، كنما يتهير المفوـك با تلؼ ا
المين  با تلؼ الحركؼ؛ كلقد قاؿ رجؿ بالرم ناف نبيلن ف  حالن ججيلن ف  مرتبتن 
 ظيمان  ند نفسن: اقيد حت  تتهذل بنا  كهك يريد: حت  نتهذل مينا؛ فانظر إل  هذا 
ل  المراد الذم جانبن بجوجن؛ كلوذا نظاير  ير  افيد  جيؾ  المحاؿ الذم رنبن بجفظن كا 

 ساقطدو دكنؾ كنف  بالبل د شرفان أنؾ لـ تستطط توجينوا إال بالبل د، كلـ توتد إل  كال
النلـ  جيوا إال بكتوا؛ فانظر نيؼ كجدت ف  استقللوا بنفسوا ما يقجوا كيقؿ  يرها؛ 

 كهذا أمر بديط كش فه  جيب 
ما ال يستحؽ كأما قكلؾ: كمف آفاتوا أف أىحابوا يقرفكف بالريبد كينالكف بالييب فوذا 

الجكاب، كما ي ر الشمس نباح النلب؛ كىياند الجساف  ف هذا النكع أحسف؛ قاؿ اهلل 
ذا  اطبوـ الجاهجكف قالكا سلمان"؛ كقاؿ  مر بف ال طاب  ر   اهلل  نن  -تيال : "كا 

لك ناف المرص أقـك مف قدحو لكجد لن  امر  كآؿ ابف كهب كابف ثكابد نانكا أنبؿ  -
ف أف يظف بوـ ما ال يظف ب ساس اليبيد كسفواص الناس كداىد الر يد كأف ؿ كأ قؿ م

كسفجد اليامد؛  ج  أنا ما سمينا هذا إال ف  مججس ابف  باد، منن كممف ناف ي بط 
ف  هكان، كيتحرل بمثؿ هذن ا حاديث ر ان؛ كحسدن لوـ ف  ىنا توـ يبيثن  ج  هذن 

يرن ينف  الىدؽ  ف نفسن؛ كلك نزن ا ناذيب  جيوـ؛ فاليجب أنن يظف أف نذبن إل   
لسانن كمججسن كمذهبن أبكتن لناف أكل  بن كأزيف لن، كلنف النيمد كالقدرة إذا  دمتا 

 قلن سايسان كحزمان حارسان كدينان متينان كطريقان قكيمان أكردتا كلـ تىدرا ك ذلتا كلـ تنىرا؛ 
wظد كينكف تمحيىان لما نقص كنيكذ باهلل مف نيمد تحكز بلصن، كمرحبان ببلصو يكرث يق
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مف التقىير؛ كلنف مف هذا الذم يشرب فل يسنر كال يثمؿ? كمف هذا الذم إذا سنر 
 قؿ? كمف هذا الذم إذا ىحا ال ييتقب مف رابن  ماران يىدع الرأس كيمنف الكسكاس? 

فقاؿ: هذن جمجد قاميد لمف اد   د كان أك نحا منحان؛ كأن  لؾ هذا? لـ ال تدا ؿ 
يكاف كلـ تر   لنفسؾ بوذا الجبكس? فقجت: أنا رجؿه حب السلمد  البه ىاحب د

 ج ، كالقنا د بالطفيؼ محبكبد  ندم  فقاؿ: ننيت  ف النسؿ بحب السلمد، ك ف 
الفسكلد بالر ا باليسير، قجت: إذا ننت ال أىؿ إل  السلمد إال بالفسكلد، كال أتطيـ 

 الراحد إال بالنسؿ، فمرحبان بوما 
لنؿ إنساف رأمه كا تيار ك ادة كمنش  كم لكؼ كقرناص مت  زحزح  نوا قجؽ، كمت  فقاؿ: 

أري   ج  سكاها فرؽ؛ أظف أنن قد نىؼ الجيؿ  قجت: ليجن  قاؿ: ف  الد د؛ قد  ب ت 
 كانىرفت  -إف شاص اهلل تيال   -لؾ مس لد، كس لقيوا  جيؾ بيدها 

  اللٍلة الثامنةاللٍلة الثامنة

ييش الرق  اليوكدم رسالدن يقكؿ ف   ر وا بيد كقاؿ ل  مرة أ رل: أكىؿ كهب بف ي
التقريظ الطكيؿ اليريض: إف هنا طريقان ف  إدراؾ الفجسفد مذلجدن مسجكندن م تىرة 

فسيحد، ليس  ج  سالنوا ند كال شؽ ف  بجكغ ما يريد مف الحنمد كنيؿ ما يطجب مف 
ف أىحابنا طكلكا كهكلكا كطرحك  ا الشكؾ ف  السيادة كتحىيؿ الفكز ف  الياقبد؛ كا 

تيابان لجطالب  الطريؽ، كمنيكا مف الجكاز  جين  شان منوـ كب لن كلـؤ طباع كقجد نىق كا 
كحسدان لجرا ب، كذلؾ أنوـ ات ذكا المنطؽ كالوندسد كما د ؿ فيوما مييشدن كمنسبد، 

كم نجد كمشربد، فىار ذلؾ نسكر مف حديد لطلب الحنمد كالمحبيف لجحقيقد 
ل  هذا يرجط مهزان كالمتىفحيف  ثناص ا  ليالـ كنلمان هذا مينان، كا 

فناف مف الجكاب: قد  رفت مذهب ابف يييش ف  هذا الباب، كهك جارم، كنتب هذن 
الرسالد  ج  هذا الطراز با مس إل  المجؾ السييد سند سبييف، كتقرب بوا، كنفيتن 

اص؛ كلجذم قالن بالمس لد كالتفقد لن، فونن شديد الفقر، ظاهر ال ىاىد، الىؽ بالدقي
أ ن   -كاد ان، كقىدن كانتحان، كجن كا ق كحجد ظاهرة؛ كلجذم قالن أىحابنا 

w كجنه أي ان كت كيؿ كلجقكليف أنىار كحماة، كحفظد كر اة  -م الفين 
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فون  أحب أف أسمط ف  هذا ال طب نؿ ما فين كأنثر  - ج  برند اهلل  -قاؿ: هات 
ييش يريد بوذن ال طبد أف  مر اإلنساف ما يتىؿ بن؛ فناف مف الجكاب أف ابف ي

قىير، ك جـ اليالـ نثير، كسرن مهمكر؛ كنيؼ ال ينكف نذلؾ كهك ذك ىفايق مرنبد 
بالك ط المحنـ، كذك ن ايد مزيند بالت ليؼ الميجب المتقف؛ كاإلنساف الباحث  نن 
نن مط هذن ا  حكاؿ ك ما يحتكين ذك قكل متقاىرة، كمكانط ميتر د، كدكاعو  ييفد، كا 

منتبن بالحس، حالـه باليقؿ،  اشؽه لجشاهد، ذاهؿ  ف الهايب، مست نسه بالكطف الذم 
ف ناف ىدر  نن، فجيس لن  ألفن كنش  فين، مستكحشه مف بجد لـ يسافر إلين كلـ يجـ بن كا 
ف ا كل  بوذا اإلنساف المنيكت بوذا ال يؼ كاليجز  بذلؾ ميرفد باقيد كال ثقده تامد، كا 

نان إل  سيادتن كنجاتن قريبان كييتىـ ب سوؿ ا سباب  ج  قدر جودن أف يجتمس مسج
ف أقرب الطرؽ كأسوؿ ا سباب هك ف  ميرفد الطبييد كالنفس كاليقؿ كاإللن  كطكقن؛ كا 
تيال ، فونن مت   رؼ هذن الجمجد بالتفىيؿ، كاطجط  ج  هذا التفىيؿ بالجمجد، فقد 

مؤكند  ظيمد ف  قراصة النتب النبار ذكات  فاز الفكز ا نبر كناؿ المجؾ ا  ظـ، كنف 
الكرؽ النثير، مط اليناص المتىؿ ف  الدرس كالتىحيق كالنىب ف  المس لد كالجكاب، 

كالتنقير  ف الحؽ كالىكاب؛ كهذا الذم قالن ابف يييش ليس بحيؼ كال  ارجو  ف 
ف ناف ا مر فين أي ان ىيبان كشاقان كهايلن ك املن، كلن ف ليس لنؿ أحد حكمد الحؽ، كا 

هذن القكة الفاي د، كهذن ال ىكىيد الناه د؛ كهذا االستبىار الحسف، كهذا الطبط 
الكقاد، كالذهف المنقاد، كالقريحد الىافيد كاالستباند كالت مؿ،  ف هذن القكة إلويد، فوف لـ 

ف لـ تنف مجنيد فو  ف  أفؽ البشريد؛ كليس يكجد ىاحب  تنف إلويد فو  مجنيد؛ كا 
لنيت إال ف  الشاذ النادر، كف  دهر مديدو بيف أمد جمد اليدد؛ كالفايؽ مف نؿ هذا ا

ش ص كالبايف مف نؿ ىنؼ  زيزه ف  هذا اليالـ الكحش ، نما أف الردمص كالفاسد 
ميدـك ف  هذا اليالـ اإللو ، كيمنف أف يقاؿ بالمثؿ ا دن : إف مف يتنجـ باإل راب 

ج  السجيقد الحميدة كال ريبد السجيمد، قجيؿ أك كالىحد كال يجحف كال ي ط ص كيجرم  
ف الحاجد شديدة لمف  دـ هذن السجيد كهذا المنش  إل  أف يتيجـ النحك كيقؼ   زيز، كا 
w ج  أحنامن، كيجرم  ج  منواجن، كيف  ب ركطن ف  أسماص اليرب كأفيالوا كحركفوا 
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جيد ك ج  هذا النجار، كمك ك اتوا كمستيملتوا كموملتوا؛ كمت  اتفؽ إنسافه بوذن الح
فجيمرم إنن  ن   ف تطكيؿ النحكييف نما يستهن  قارض الشير بالطبط  ف  جـ 

اليركض، كهنذا يستهن  ىاحب تجؾ القكة الت  أشار إليوا ابف يييش  ف ذلؾ، كلنف 
 أيف ذاؾ الفرد كالشاذ كالنادر? فوف ح ر فما تفيؿ مين إال أف تقجدن كت  ذ  نن كتتبين 

نما المد ار  ج  أف تنكف أنت بوذا النماؿ حايزان لوذن الهايد، كال سبيؿ لؾ إليوا مف كا 
نما هك ش ص ي ت  مف تجقاص  يرؾ، فوذف بال ركرة كبالكاجب ينبه  أف  تجقاص نفسؾ، كا 
ت طك  ج  آثار المنطقييف كالطبييييف كالموندسيف بالزحؼ كاليناص كالتنجؼ الدصكب 

ا ؿ كالكاحد النامؿ كالبديط النادر؛ فقد باف مف هذا حت  تىير متشبوان بذلؾ الرجؿ الف
القدر ىكاب ما أشار إلين ابف يييش كاننشؼ أي ان كجن ما حث  جين م الفكن؛ كال 

ف النامؿ مربكط بما منق مف   يب  ج  المنقكص أف يطجب الزيادة ببذؿ المجوكد، كا 
 اليطيد مف  ير طجب 

ف الطريؽ كطرحكا الشكؾ فين، كات ذكا كأما قكلن ف  ىدر نلمن: إف القـك ىدكا  
نشر الحنمد ف ان لجمثالد الياججد، فما أبيد، بؿ قارب الحؽ فوف مت  ناف يمج  كرقدن 
بدرهـ مقتدرمو كهك سنراف ال ييقؿ، كيتونـ، ك ندن أنن ف  ربق، كهك مف ا  سريف 

 أ ماالن، ا سفجيف أحكاالن 
ذنرت لجكزير مناظرةن  -ـ كأحي  بط طالبين أحياؾ اهلل  هؿ اليج -ثـ إن  أيوا الشي  

جرت ف  مججس الكزير أب  الفتق الف ؿ بف جيفر بف الفرات بيف أب  سييد كأب  بشر 
مت  كا تىرتوا؛ فقاؿ ل : انتب هذن المناظرة  ج  التماـ فوف شييان يجرم ف  ذلؾ 

سما ن، المججس النبين بيف هذيف الشي يف بح رة أكليؾ ا  لـ ينبه  أف يهتنـ 
كتك   فكايدن، كال يتواكف بش ص منن  فنتبت: حدثن  أبك سييد بجمط مف هذن القىد  

 ف ما  ج  بف  يس  الشي  الىالق فونن ركاها مشركحد 
 -لما انيقد المججس سند ست ك شريف كثلثمايد، قاؿ الكزير ابف الفرات لججما د 

بف رباح كابف نيب كأبك  مرك كفيوـ ال الدم كابف ا  شاد كالنتب  كابف أب  بشر كا
wقدامد بف جيفر كالزهرم ك ج  بف  يس  الجراح كابف فراس كابف رشيد كابف  بد 
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اليززم الواشم  كابف يحي  اليجكم كرسكؿ ابف طهى مف مىر كالمرزبان  ىاحب آؿ 
: أال ينتدب مننـ إنساف لمناظرة مت  ف  حديث المنطؽ، فونن يقكؿ: ال سبيؿ -ساماف 

الحؽ مف الباطؿ كالىدؽ مف النذب كال ير مف الشر كالحجد مف الشبود  إل  ميرفد
كالشؾ مف اليقيف إال بما حكينان مف المنطؽ كمجننان مف القياـ بن، كاستفدنان مف كا ين 

 ج  مراتبن كحدكدن، ف طجينا  جين مف جود اسمن  ج  حقايقن  ف حجـ القـك كأطرقكا 
ن  قاؿ ابف الفرات: كاهلل إف فينـ لمف  يف  بنلمن كمناظرتن كنسر ما يذهب إلين كا 

  دنـ ف  اليجـ بحاران، كلجديف كأهجن أنىاران، كلجحؽ كطلبن مناران؛ فما هذا الترامز 
كالتهامز الجذاف تججكف  نوما? فرفط أبك سييد السيراف  ف  رأسن فقاؿ: ا ذر أيوا 

هذا المججس  ج   الكزير، فوف اليجـ المىكف ف  الىدر  ير اليجـ الميركض ف 
ا سماع المىي د كالييكف المحدقد كاليقكؿ الحادة كا لباب الناقدة؛  ف هذا يستىحب 
الويبد، كالويبد منسرة، كيجتجب الحياص، كالحياص مهجبد؛ كليس البراز ف  ميرند  اىد 

 نالمىاع ف  بقيد  امد 
 جيؾ االنتىار  فقاؿ ابف الفرات: أنت لوا يا أبا سييد، فا تذارؾ  ف  يرؾ يكجب

 لنفسؾ، كاالنتىار ف  نفسؾ راجط إل  الجما د بف جؾ 
فقاؿ أبك سييد: م الفد الكزير فيما رسمن هجند، كاالحتجاز  ف رأين إ لد إل  

يان نس ؿ حسف الميكند ف  الحرب كالسجـ؛ ثـ  التقىير؛ كنيكذ باهلل مف زلد القدـ، كا 
? فونا إذا فومنا مرادؾ فين ناف نلمنا كاجن مت  فقاؿ: حدثن   ف المنطؽ ما تين  بن

 ميؾ ف  قبكؿ ىكابن كرد  طين  ج  سنفو مر  و كطريقد ميركفد 
قاؿ مت : أ ن  بن أنن آلد مف آالت النلـ ييرؼ بوا ىحيق النلـ مف سقيمن، كفاسد 

المين  مف ىالحن، نالميزاف، فون  أ رؼ بن الرجحاف مف النقىاف، كالشايؿ مف 
 الجانق 
أبك سييد: أ ط ت،  ف ىحيق النلـ مف سقيمن ييرؼ بالنظـ الم لكؼ كاإل راب فقاؿ 

الميركؼ إذا ننا نتنجـ باليربيد؛ كفاسد المين  مف ىالحن ييرؼ باليؽ إذا ننا نبحث 
wباليقؿ؛ كهبؾ  رفت الراجق مف الناقص مف طريؽ الكزف، فمف لؾ بميرفد المكزكف 
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ف راؾ بيد ميرفد الكزف فقيران إل  ميرفد  أيما هك حديد أك ذهب أك شبن أك رىاص?
ل  ميرفد قيمتن كساير ىفاتن الت  يطكؿ  دها؛ فيج  هذا لـ ينفيؾ  جكهر المكزكف كا 

الكزف الذم ناف  جين ا تمادؾ، كف  تحقيقن ناف اجتوادؾ، إال نفيان يسيران مف كجن 
 كاحد، كبقيت  جيؾ كجكن، ف نت نما قاؿ ا كؿ: 

  ؾ أشياصحفظت شييان ك ابت  ن

كبيد، فقد ذهب  جيؾ ش ص هاهنا، ل  نؿ ما ف  الدنيا يكزف، بؿ فيوا ما يكزف، كفيوا 
ف ناف هنذا ف   ما يناؿ، كفيوا ما يذرع، كفيوا ما يمسق كفيوا ما يحرز كهذا كا 
ا جساـ المرييد، فونن  ج  ذلؾ أي ان ف  الميقكالت المقررة؛ كاإلحساسات ظلؿ 

ب كالتبييد، مط الشبن المحفكظ كالمماثجد الظاهرة  كدع هذا؛ إذا اليقكؿ تحنيوا بالتقري
ناف المنطؽ ك ين رجؿ مف يكناف  ج  لهد أهجوا كاىطلحوـ  جيوا كما يتيارفكنن 
بوا مف رسكموا كىفاتوا، فمف أيف يجـز الترؾ كالوند كالفرس كاليرب أف ينظركا فين 

بن قبجكن، كما أننرن رف كن? قاؿ مت : كيت ذكن قا يان كحنمان لوـ ك جيوـ، ما شود لوـ 
إنما لـز ذلؾ  ف المنطؽ بحث  ف ا  راض الميقكلد كالميان  المدرند، كتىفق 
لج كاطر السانحد كالسكانق الواجسد؛ كالناس ف  الميقكالت سكاص أال ترل أف أربيدن 

 كأربيد ثمانيد سكاصه  ند جميط ا مـ، كنذلؾ ما أشبون 
نت المطجكبات باليقؿ كالمذنكرات بالجفظ ترجط مط شيبوا الم تجفد قاؿ أبك سييد: لك نا

كطرايقوا المتبايند إل  هذن المرتبد البيند ف  أربيد كأربيد كأنوما ثمانيد، زاؿ اال تلؼ 
كح ر االتفاؽ، كلنف ليس ا مر هنذا، كلقد مكهت بوذا المثاؿ، كلنـ  ادة بمثؿ هذا 

انت ا  راض الميقكلد كالميان  المدرند ال يكىؿ التمكين؛ كلنف مط هذا أي ان إذا ن
إليوا إال بالجهد الجاميد لألسماص كا فياؿ كالحركؼ، أفجيس قد لزمت الحاجد إل  ميرفد 

الجهد? قاؿ: نيـ  قاؿ: أ ط ت، قؿ ف  هذا المك ط: بج   قاؿ: بج ، أنا أقجدؾ ف  
ا تد كنا إل  تيجـ الجهد مثؿ هذا  قاؿ: أنت إذان لست تد كنا إل   جـ المنطؽ، إنم

اليكنانيد كأنت ال تيرؼ لهد يكناف، فنيؼ ىرت تد كنا إل  لهد ال تف  بوا? كقد  فت 
wمنذ زماف طكيؿ، كباد أهجوا، كانقرض القـك الذيف نانكا يتفاك كف بوا، كيتفاهمكف 
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أ را وـ بتىاريفوا؛  ج  أنؾ تنقؿ مف السريانيد، فما تقكؿ ف  مياف متحكلد بالنقؿ 
ف لهد يكناف إل  لهدو أ رل سريانيد، ثـ مف هذن إل  أ رل  ربيد? قاؿ مت : يكناف م

ف بادت مط لهتوا، فوف الترجمد حفظت ا  راض كأدت الميان ، كأ جىت الحقايؽ   كا 
قاؿ أبك سييد: إذا سجمنا لؾ أف الترجمد ىدقت كما نذبت، كقكمت كما حرفت، ككزنت 

افت، كال نقىت كال زادت، كال قدمت كال أ رت، كال كما جزفت، كأنوا ما التاثت كال ح
ف ناف هذا ال  -أ جت بمين  ال اص كالياـ كال ب  ص ال اص كال ب  ـ الياـ  كا 

فن نؾ تقكؿ: ال حجد إال  -ينكف، كليس هك ف  طبايط الجهات كال ف  مقادير الميان  
  قكؿ يكناف، كال برهاف إال ما ك يكن، كال حقيقد إال ما أبرزكن 

قاؿ مت : ال، كلننوـ مف بيف ا مـ أىحاب  نايد بالحنمد كالبحث  ف ظاهر هذا 
اليالـ كباطنن، ك ف نؿ ما يتىؿ بن كينفىؿ  نن، كبف ؿ  نايتوـ ظور ما ظور 

كانتشر ما انتشر كفشا ما فشا كنش  ما نش  مف أنكاع اليجـ كأىناؼ الىنايط، كلـ نجد 
 هذا لهيرهـ 

ىبت كمجت مط الوكل، فوف  جـ اليالـ مبثكث ف  اليالـ قاؿ أبك سييد: أ ط ت كتي
 بيف جميط مف ف  اليالـ، كلوذا قاؿ القايؿ: 

  كنحكن الياقؿ محثكث  اليجـ ف  اليالـ مبثكث

كنذلؾ الىنا ات مف ك د  ج  جميط مف  ج  جدد ا رض؛ كلوذا  جب  جـه ف  
ق كالزيادة  جين مناف دكف  جـ، كنثرت ىنا د ف  بقيد دكف ىنا د؛ كهذا كا 

مشهجد؛ كمط هذا فونما ناف يىق قكلؾ كتسجـ د كاؾ لك نانت يكناف ميركفدن مف بيف 
جميط ا مـ باليىمد الهالبد، كالفطند الظاهرة، كالبنيد الم الفد، كأنوـ لك أرادكا أف 

ي طيكا لما قدركا، كلك قىدكا أف ينذبكا ما استطا كا كأف السنيند نزلت  جيوـ، كالحؽ 
ؿ بوـ، كال ط  تبرأ منوـ؛ كالف ايؿ لىقت ب ىكلوـ كفرك وـ، كالرذايؿ بيدت مف تنف

جكاهرهـ ك ركقوـ؛ كهذا جوؿه ممف يظنن بوـ، ك ناده ممف يد ين لوـ؛ بؿ نانكا نهيرهـ 
مف ا مـ يىيبكف ف  أشياص كي طيكف ف  أشياص، كييجمكف أشياص كيجوجكف أشياص، 

wكيحسنكف ف  أحكاؿ كيسييكف ف  أحكاؿ؛ كليس  كيىدقكف ف  أمكر كينذبكف ف  أمكر،
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كا ط المنطؽ يكناف ب سرها، إنما هك رجؿ منوـ، كقد أ ذ  مف قبجن نما أ ذ  نن مف 
بيدن؛ كليس هك حجدن  ج  هذا ال جؽ النثير كالجـ الهفير، كلن م الفكف منوـ كمف 

سن هكطبييد،   يرهـ؛ كمط هذا فاال تلؼ ف  الرأم كالنظر كالبحث كالمس لد كالجكاب
فنيؼ يجكز أف ي ت  رجؿ بش ص يرفط بن هذا ال لؼ أك يحجحجن أك يؤثر فين? هيوات 
هذا محاؿ، كلقد بق  اليالـ بيد منطقن  ج  ما ناف  جين قبؿ منطقن؛ فامسق كجوؾ 

بالسجكة  ف ش ص ال يستطاع  نن منيقد بالفطرة كالطباع؛ كأنت لك فر ت بالؾ كىرفت 
هذن الجهد الت  تحاكرنا بوا، كتجارينا فيوا، كتدارس أىحابؾ بمفوـك  نايتؾ إل  ميرفد 

أهجوا كتشرح نتب يكناف بيادة أىحابوا، ليجمت أنؾ  ن   ف ميان  يكناف نما أنؾ 
  ن   ف لهد يكناف 

كها هنا مس لد، تقكؿ: إف الناس  قكلوـ م تجفد، كأنىباؤهـ منوا متفاكتد  قاؿ: نيـ  
لتفاكت بالطبييد أك باالنتساب? قاؿ: بالطبييد  قاؿ: فنيؼ قاؿ: كهذا اال تلؼ كا

يجكز أف ينكف هاهنا ش ص يرتفط بن هذا اال تلؼ الطبيي  كالتفاكت ا ىج ? قاؿ 
مت : هذا قد مر ف  جمجد نلمؾ آنفان  قاؿ أبك سييد: فوؿ كىتن بجكاب قاطط كبيافو 

اليرب، كميانين متميزة  ناىط? كدع هذا؛ أس لؾ  ف حرؼ كاحد، كهك داير ف  نلـ
 ند أهؿ اليقؿ؛ فاست رج أنت ميانين مف ناحيد منطؽ أرسطاطاليس الذم تدؿ بن 

كتباه  بتف يمن، كهك الكاك ما أحنامن? كنيؼ مكاقين? كهؿ هك  ج  كجن أك كجكن? 
فبوت مت  كقاؿ: هذا نحك، كالنحك لـ أنظر فين،  نن ال حاجد بالمنطق  إلين، 

يدة إل  المنطؽ،  ف المنطؽ يبحث  ف المين  كالنحك يبحث  ف كبالنحكم حاجد شد
ف  ثر النحكم بالمين  فباليرض كالمين   الجفظ، فوف مر المنطق  بالجفظ فباليرض، كا 

 أشرؼ مف الجفظ، كالجفظ أك ط مف المين  
فقاؿ أبك سييد: أ ط ت،  ف النلـ كالنطؽ كالجهد كالجفظ كاإلفىاح كاإل راب كاإلباند 

حديث كاإل بار كاالست بار كاليرض كالتمن  كالنو  كالحض كالد اص كالنداص كالطجب كال
نجوا مف كاد كاحد بالمشانجد كالمماثجد، أال ترل أف رجلن لك قاؿ: نطؽ زيد بالحؽ كلنف 
wما تنجـ بالحؽ، كتنجـ بالفحش كلنف ما قاؿ الفحش، كأ رب  ف نفسن كلنف ما أفىق، 
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 ق، أك فان بحاجتن كلنف ما لفظ، أك أ بر كلنف ما أنب ، لناف كأباف المراد كلنف ما أك 
ف  جميط هذا محرفان كمناق ان ككا يان لجنلـ ف   ير حقن، كمستيملن الجفظ  ج   ير 

شوادة مف  قجن ك قؿ  يرن؛ كالنحك منطؽ كلننن مسجكخ مف اليربيد كالمنطؽ نحك، 
نما ال لؼ بيف الجفظ كال مين  أف الجفظ طبيي  كالمين   قج ؛ كلننن مفوـك بالجهد، كا 

كلوذا ناف الجفظ بايدان  ج  الزماف،  ف الزماف يقفك أثر الطبييد ب ثر آ ر مف الطبييد 
كلوذا ناف المين  ثابتان  ج  الزماف،  ف مستمج  المين   قؿ، كاليقؿ إلو ؛ كمادة 

ت  تنتحجوا، كآلتؾ الجفظ طينيد، كنؿ طين  متوافت؛ كقد بقيت أنت بل اسـ لىنا تؾ ال
ذا  الت  تزه  بوا، إال أف تستيير مف اليربيد لوا اسمان فتيار، كيسجـ لؾ ذلؾ بمقدار؛ كا 
لـ ينف لؾ بد مف قجيؿ هذن الجهد مف أجؿ الترجمد فل بد لؾ أي ان مف نثيرها مف أجؿ 

 تحقيؽ الترجمد كاجتلب الثقد كالتكق  مف ال جد اللحقد 
تنـ هذا االسـ كالفيؿ كالحرؼ، فون  أتبج  بوذا القدر إل  فقاؿ مت : ينفين  مف له

 أ راض قد هذبتوا ل  يكناف 
قاؿ أبك سييد: أ ط ت،  نؾ ف  هذا االسـ كالفيؿ كالحرؼ فقير إل  كىفوا كبنايوا 

 ج  الترتيب الكاقط ف   رايز أهجوا؛ كنذلؾ أنت محتاج بيد هذا إل  حرنات هذن 
فوف ال ط  كالتحريؼ ف  الحرنات نال ط  كالفساد ف  ا سماص كا فياؿ كالحركؼ، 

المتحرنات، كهذا باب أنت كأىحابؾ كرهطؾ  نن ف   فجد؛  ج  أف ها هنا سران ما 
 جؽ بؾ، كال أسفر ليقجؾ؛ كهك أف تجيـ أف لهد مف الجهات ال تطابؽ لهدن أ رل مف 

وا كتقديموا كت  يرها، جميط جواتوا بحدكد ىفاتوا، ف  أسمايوا كأفيالوا كحركفوا كت ليف
كاستيارتوا كتحقيقوا، كتشديدها كت فيفوا، كسيتوا ك يقوا كنظموا كنثرها كسجيوا، 

ككزنوا كميجوا، ك ير ذلؾ مما يطكؿ ذنرن؛ كما أظف أحدان يدفط هذا الحنـ أك يشؾ ف  
ىكابن ممف يرجط إل  مسندو مف  قؿ أك نىيبو مف إنىاؼ، فمف أيف يجب أف تثؽ 

لؾ  ج  هذا الكىؼ? بؿ أنت إل  تيرؼ الجهد اليربيد أحكج منؾ إل  بش ص ترجـ 
تيرؼ الميان  اليكنانيد؛  ج  أف الميان  ال تنكف يكنانيد كال هنديد، نما أف الجهات 

wتنكف فارسيد ك ربيد كترنيد؛ كمط هذا فونؾ تز ـ أف الميان  حاىجد باليقؿ كالفحص 
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رم  ج  اليربيد كأنت تشرح نتب أرسطكطاليس كالفنر، فجـ يبؽ إال أحناـ الجهد، فجـ تز 
بوا، مط جوجؾ بحقيقتوا? كحدثن   ف قايؿ قاؿ لؾ: حال  ف  ميرفد الحقايؽ كالتىفق 

لوا كالبحث  نوا حاؿ قكـو نانكا قبؿ كا ط المنطؽ، أنظر نما نظركا، كأتدبر نما 
بالنظر كالرأم تدبركا،  ف الجهد قد  رفتوا بالمنش  كالكراثد، كالميان  نقرت  نوا 

كاال تقاب كاالجتواد  ما تقكؿ لن? أتقكؿ: إنن ال يىق لن هذا الحنـ كال يستتب هذا 
ا مر،  نن ال ييرؼ هذن المكجكدات مف الطريؽ الت   رفتوا أنت? كليجؾ تفرح بتقجيدن 

ف ناف  ج  باطؿ  -لؾ  ف ناف  ج  حؽ؛ كهذا هك  -كا  أنثر مما تفرح باستبدادن كا 
 ، كالحنـ المشيف الجوؿ المبيف

كمط هذا، فحدثن   ف الكاك ما حنمن? فون  أريد أف أبيف أف تف يمؾ لجمنطؽ ال يهن  
 نؾ شييان، كأنت تجوؿ حرفان كاحدان ف  الجهد الت  تد ك بوا إل  حنمد يكناف، كمف 

جوؿ حرفان أمنف أف يجوؿ حركفان جاز أف يجوؿ الجهد بنمالوا، فوف ناف ال يجوجوا نجوا 
يجوؿ بي وا، فجيجن يجوؿ ما يحتاج إلين، كال ينفين فين  جـ ما ال يحتاج إلين  كلنف 

كهذن رتبد اليامد أك رتبد مف هك فكؽ اليامد بقدر يسير؛ فجـ يت ب   ج  هذا كيتنبر، 
كيتكهـ أنن مف ال اىد ك اىد ال اىد، كأنن ييرؼ سر النلـ ك امض الحنمد 

نما س  لتؾ  ف ميان  حرؼ كاحد، فنيؼ لك نثرت ك ف  القياس كىحيق البرهاف? كا 
 جيؾ الحركؼ نجوا، كطالبتؾ بميانيوا كمكا يوا الت  لوا بالحؽ، كالت  لوا بالتجكز؛ 

نما يقكلكف: ه  لجك اص نما  سميتنـ تقكلكف: إف ف  ال ييرؼ النحكيكف مكاقيوا، كا 
ف ف  تقاؿ  ج  كجكن: يقاؿ الش ص ف  اإلن اص كاإلناص ف  يقكلكف: إف الباص لإللىاؽ؛ كا 

 المناف ك السايس ف  السياسد ك السياسد ف  السايس 
أترل أف هذا التشقيؽ هك مف  قكؿ يكناف كمف ناحيد لهتوا? كال يجكز أف ييقؿ هذا 
بيقكؿ الوند كالترؾ كاليرب? فوذا جوؿه مف نؿ مف يد ين، ك طؿه مف القكؿ الذم 

الجمجد  ف المين  الىحيق،  أفاض فين؛ النحكم إذا قاؿ ف  لجك اص فقد أفىق ف 
كنن  مط ذلؾ  ف الكجكن الت  تظور بالتفىيؿ؛ كمثؿ هذا نثير، كهك ناؼو ف  مك ط 

w التننيد 
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فقاؿ ابف الفرات: أيوا الشي  المكفؽ، أجبن بالبياف  ف مكاقط الكاك حت  تنكف أشد ف  
 إفحامن، كحقؽ  ند الجما د ما هك  اجز  نن، كمط هذا فوك مشنط بن 

أبك سييد: لجكاك كجكن كمكاقط: منوا مين  اليطؼ ف  قكلؾ: أنرمت زيدان ك مران فقاؿ 
كمنوا القسـ ف  قكلؾ: كاهلل لقد ناف نذا كنذا كمنوا االستيناؼ ف  قكلؾ:  رجت كزيد 
قايـ  ف النلـ بيدن ابتداص ك بر كمنوا مين  رب الت  ه  لجتقجيؿ نحك قكلوـ: كقاتـ 

وا أف تنكف أىجيد ف  االسـ، نقكلؾ: كاىؿه كاقده كافده، ا  ماؽ  اكم الم ترؽ كمن
كف  الفيؿ نذلؾ، نقكلؾ: كجؿ يكجؿ؛ كمنوا أف تنكف مقحمد نحك قكؿ اهلل  ز كجؿ: 

 "فجما أسما كتجن لججبيف كنادينان"، أم نادينان؛ كمثجن قكؿ الشا ر: 

  فجما أجزنا ساحد الح  كانتح 

ؿ ف  قكلن  ز كجؿ: "كينجـ الناس ف  المود المين : انتح  بنا؛ كمنوا مين  الحا
كنولن" أم ينجـ الناس ف  حاؿ نوكلتن؛ كمنوا أف تنكف بمين  حرؼ الجر، نقكلؾ: 

 استكل الماص كال شبد أم مط ال شبد 
 فقاؿ ابف الفرات: لمت : يا أبا بشر: أناف هذا ف  نحكؾ 

ليقج  أنثر مف  لقتوا ثـ قاؿ أبك سييد: دع هذا، ها هنا مس لد  لقتوا بالمين  ا
بالشنؿ الجفظ ، ما تقكؿ ف  قكؿ القايؿ: زيد أف ؿ اإل كة? قاؿ: ىحيق  قاؿ: فما 
تقكؿ إف قاؿ زيد أف ؿ إ كتن? قاؿ: ىحيق  قاؿ: فما الفرؽ بينوما مط الىحد فبجق 

 كجنق ك ص بريقن 
 نوا  فقاؿ أبك سييد: أفتيت  ج   ير بىيرة كال استباند؛ المس لد ا كل  جكابؾ

ف ننت  افلن  ف كجن ىحتوا؛ كالمس لد الثانيد جكابؾ  نوا  ير ىحيق  ىحيق كا 
ف ننت أي ان ذاهلن  ف كجن بطلنوا   كا 

قاؿ مت : بيف ل  ما هذا التوجيف? قاؿ أبك سييد: إذا ح رت اليسد استفدت، ليس 
كالجما د  هذا مناف التدريس هك مججس إزالد التجبيس، مط مف  ادتن التمكين كالتشبين؛

تيجـ أنؾ أ ط ت، فجـ تد   أف النحكم إنما ينظر ف  الجفظ دكف المين ، كالمنطق  
wينظر ف  المين  ال ف  الجفظ? هذا ناف يىق لك أف المنطق  ناف يسنت كيجيؿ فنرن 
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ف  الميان ، كيرتب ما يريد بالكهـ السانق كال اطر اليارض كالحدس الطارلص؛ ف ما 
ق لن باال تبار كالتىفق إل  المتيجـ كالمناظر، فلبد لن مف كهك يري  أف يبرر ما ى

 الجفظ الذم يشتمؿ  ج  مرادن، كينكف طباقان لهر ن، كمكافقان لقىدن 
قاؿ ابف الفرات  ب  سييد: تمـ لنا نلمؾ ف  شرح المس لد حت  تنكف الفايدة ظاهرةن 

  هؿ المججس، كالتبنيت  املن ف  نفس أب  بشر 
رن مف إي اح الجكاب  ف هذن المس لد إال مجؿ الكزير، فوف النلـ إذا طاؿ فقاؿ: ما أن

 مؿ 
فقاؿ ابف الفرات: ما ر بت ف  سماع نلمؾ كبين  كبيف المجؿ  لقد؛ ف ما الجما د 

 فحرىوا  ج  ذلؾ ظاهر 
ذا قجت: زيد أف ؿ اإل كة جاز؛   فقاؿ أبك سييد: إذا قجت: زيد أف ؿ إ كتن لـ يجز، كا 

بينوما أف إ كة زيد هـ  ير زيد، كزيده  ارج  ف جمجتوـ  كالدليؿ  ج  ذلؾ أنن كالفىؿ 
نما  لك س ؿ سايؿ فقاؿ: مف إ كة زيد  لـ يجز أف تقكؿ: زيد ك مرك كبنر ك الد كا 
تقكؿ: بنر ك مرك ك الد كال يد ؿ زيده ف  جمجتوـ، فوذا ناف زيد  ارجان  ف إ كتن 

إ كتن، نما لـ يجز أف تقكؿ: إف حمارؾ أفرن ىار  يرهـ، فجـ يجز أف تقكؿ: أف ؿ 
البهاؿ  ف الحمير  ير البهاؿ، نما أف زيدان  ير إ كتن، فوذا قجت: زيد  ير اإل كة 

جاز،  نن أحد اإل كة، كاالسـ يقط  جين ك ج   يرن، فوك بيض اإل كة، أال ترل أنن لك 
ينكف بمنزلد قكلؾ: قيؿ: مف اإل كة?  ددتن فيوـ، فقجت: زيد ك مرك كبنر ك الد ف

حمارؾ أفرن الحمير  نن دا ؿ تحت االسـ الكاقط  ج  الحمير  فجما ناف  ج  ما 
كىفنا جاز أف ي اؼ إل  كاحد مننكر يدؿ  ج  الجنس، فتقكؿ: زيد أف ؿ رجؿ 
كحمارؾ أفرن حمار فيدؿ رجؿ  ج  الجنس نما دؿ الرجاؿ؛ كنما ف   شريف درهمان 

 كمايد درهـ 
ات: ما بيد هذا البياف مزيد، كلقد جؿ  جـ النحك  ندم بوذا اال تبار كهذا فقاؿ ابف الفر 

 اإلسفار 
wفقاؿ أبك سييد: ميان  النحك منقسمد بيف حرنات الجفظ كسنناتن، كبيف ك ط الحركؼ 
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ف  مكا يوا المقت يد لوا، كبيف ت ليؼ النلـ بالتقديـ كالت  ير كتك   الىكاب ف  
ف زاغ ش ص  ف هذا النيت فونن ال ي جك مف أف ينكف ذلؾ كتجنب ال ط  مف ذلؾ، ك  ا 

سايهان باالستيماؿ النادر كالت كيؿ البييد، أك مردكدان ل ركجن  ف  ادة القـك الجاريد 
 ج  فطرتوـ  ف ما ما يتيجؽ با تلؼ لهات القبايؿ فذلؾ ش ص مسجـ لوـ كم  كذ 

لمطرد  ج  ا ىؿ  نوـ، كنؿ ذلؾ محىكر بالتتبط كالركايد كالسماع كالقياس ا
نما د ؿ اليجب  ج  المنطقييف لظنوـ أف الميان  ال  الميركؼ مف  ير تحريؼ، كا 

تيرؼ كال تستك ق إال بطريقوـ كنظرهـ كتنجفوـ، فترجمكا لهدن هـ فيوا  يفاص 
ناقىكف  كجيجكا تجؾ الترجمد ىنا د، كاد كا  ج  النحكييف أنوـ مط الجفظ ال مط 

 المين  
د  ج  مت  فقاؿ: أما تيرؼ يا أبا بشر أف النلـ اسـ كاقط  ج  أشياص ثـ أقبؿ أبك سيي

قد ايتجفت بمراتب، كتقكؿ بالمثؿ: هذا ثكب كالثكب اسـ يقط  ج  أشياص بوا ىار ثكبان، 
 نن نسى بيد أف  زؿ، فسداتن ال تنف  دكف لحمتن كلحمتن ال تنف  دكف سداتن، ثـ 

جنن نرقد لفظن، ك جظ  زلن ننثافد حركفن، ت ليفن ننسجن، كبل تن نقىارتن كرقد س
 كمجمكع هذا نجن ثكب، كلنف بيد تقدمد نؿ ما يحتاج إلين فين 

قاؿ ابف الفرات: سجن يا أبا سييد  ف مس لد أ رل، فوف هذا نجما تكال   جين باف 
 انقطا ن، كان فض ارتفا ن، ف  المنطؽ الذم ينىرن، كالحؽ الذم ال يبىرن 

تقكؿ ف  رجؿ يقكؿ: لوذا  ج  درهـ  ير قيراط؛ كلوذا اآل ر  ج  قاؿ أبك سييد: ما 
درهـ  ير قيراط  قاؿ: ما ل   جـ بوذا النمط  قاؿ: لست ناز ان  نؾ حت  يىق  ند 

الحا ريف أنؾ ىاحب م رقد كزرؽ، ها هنا ما هك أ ؼ مف هذا، قاؿ رجؿ لىاحبن: 
كقاؿ آ ر: بنـ ثكباف بنـ الثكباف المىبك اف، كقاؿ آ ر: بنـ ثكباف مىبك اف 

 مىبك يف بيف هذن الميان  الت  ت منوا لفظه لفظ 
 قاؿ مت : لك نثرت أنا أي ان  جيؾ مف مسايؿ المنطؽ أشياص لناف حالؾ نحال  

قاؿ أبك سييد: أ ط ت،  نؾ إذا س لتن   ف ش ص أنظر فين، فوف ناف لن  لقد 
wأبال  أف ينكف مكافقان أك م الفان، بالمين  كىق لفظن  ج  اليادة الجاريد أجبت، ثـ ال 
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ف ناف متىلن بالجفظ كلنف  ج  ك طو  ف ناف  ير متيجؽ بالمين  رددتن  جيؾ، كا  كا 
لنـ ف  الفساد  ج  ما حشكتـ بن نتبنـ رددتن أي ان  نن ال سبيؿ إل  إحداث لهد ف  

 لهد مقررة بيف أهجوا 
اآللد كالسجب كاإليجاب كالمك كع ما كجدنا لنـ إال ما استيرتـ مف لهد اليرب نالسبب ك 

كالمحمكؿ كالنكف كالفساد كالمومؿ كالمحىكر كأمثجد ال تنفط كال تجدم، كه  إل  الي  
 أقرب، كف  الفواهد أذهب 

ثـ أنتـ هؤالص ف  منطقنـ  ج  نقصو ظاهر،  ننـ ال تفكف بالنتب كال ه  مشركحد، 
 نوا ف  منقطط التراب؛ كقد سميت فتد كف الشير كال تيرفكنن كتذنركف ال طابد كأنتـ 

قايجنـ يقكؿ: الحاجد ماسد إل  نتاب البرهاف  فوف ناف نما قاؿ فجـ قطط الزماف بما 
ف نانت الحاجد قد مست إل  ما قبؿ البرهاف، فو  أي ان ماسده إل   قبجن مف النتب، كا 

ال فجـ ىنؼ ما ال يحتاج إلين كيستهن   نن  هذا نجن ت  جيط كزرؽ ما بيد البرهاف، كا 
 كتوكيؿ كر د كبرؽ 

نما بكدنـ أف تشهجكا جاهلن، كتستذلكا  زيزان? ك ايتنـ أف توكلكا بالجنس كالنكع  كا 
كال اىد كالفىؿ كاليرض كالش ص، كتقكلكا: الوجيد كا ينيد كالماهيد كالنيفيد كالنميد 

سيد? ثـ تتطاكلكف كالذاتيد كاليريد كالجكهريد كالويكليد كالىكريد كا يسيد كالجيسيد كالنف
فتقكلكف: جينا بالسحر ف  قكلنا: "ال" ف  ش ص مف "ب" ك "ج" ف  بيض "ب"، ؼ "ال" 
ف  بيض "ج" ك "ال" ف  نؿ "ب" ك "ج" ف  نؿ "ب" فوذف "ال" ف  نؿ "ج"؛ هذا بطريؽ 

 ال جؼ، كهذا بطريؽ اال تىاص 
يزن كلطؼ نظرن كهذن نجوا  رافات كترهات، كمهالؽ كشبنات؛ كمف جاد  قجن كحسف تمي

كجكدة اليقؿ  -بيكف اهلل كف جن  -كثقب رأين كأنارت نفسن استهن   ف هذا نجن 
نارة النفس مف منايق اهلل الونيد، كمكاهبن  كحسف التمييز كلطؼ النظر كثقكب الرأم كا 
السنيد، ي تص بوا مف يشاص مف  بادن كما أ رؼ الستطالتنـ بالمنطؽ كجوان، كهذا 

س قد نقض  جينـ كتتبط طريقتنـ، كبيف  ط نـ، كأبرز  يفنـ، كلـ الناش ص أبك اليبا
wتقدركا إل  اليـك أف تردكا  جين نجمد كاحدة مما قاؿ، كما زدتـ  ج  قكلنـ: لـ ييرؼ 
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نما تنجـ  ج  كهـ  كهذا مننـ تجاجزه كننكؿ كر  ن   ر نا كال كقؼ  ج  مرادنا، كا 
ينـ فين ا تراض هذا قكلنـ ف  "يفيؿ باليجز كنجكؿ، كنؿ ما ذنرتـ ف  المكجكدات فيج

كينفيؿ" لـ تستك حكا فيوما مراتبوما كمكاقيوما، كلـ تقفكا  ج  مقاسموما،  ننـ قنيتـ 
بكقكع الفيؿ مف "يفيؿ" كقبكؿ الفيؿ مف "ينفيؿ"، كمف كراص ذلؾ  اياته  فيت  جينـ، 

 كميارؼ ذهبت  ننـ كهذا حالنـ ف  اإل افد 
ميرفد كأقساموا، كالننرة كمراتبوا، ك ير ذلؾ مما يطكؿ ذنرن، ف ما البدؿ ككجكهن، كال

 فجيس لنـ فين مقاؿ كال مجاؿ 
كأنت إذا قجت إلنساف: "نف منطقيان"، فونما تريد: نف  قجيان أك  اقلن أك ا قؿ ما تقكؿ 
 ف أىحابؾ يز مكف أف النطؽ هك اليقؿ؛ كهذا قكؿه مد كؿ،  ف النطؽ  ج  كجكن 

 وك أنتـ  نوا ف  س
ذا قاؿ لؾ آ ر: "نف نحكيان لهكيان فىيحان" فونما يريد: افوـ  ف نفسؾ ما تقكؿ، ثـ ـر  كا 

 أف يفوـ  نؾ  يرؾ 
كقدر الجفظ  ج  المين  فل يف ؿ  نن، كقدر المين   ج  الجفظ فل ينقص منن؛ هذا 
إذا ننت ف  تحقيؽ ش ص ما هك بن  ف ما إذا حاكلت فرش المين  كبسط المراد ف جؿ 

لجفظ بالركداؼ المك حد كا شبان المقربد، كاالستيارات الممتيد، كبيف الميان  ا
بالبل د، أ ن  لكح منوا لش ص حت  ال تىاب إال بالبحث  نوا كالشكؽ إليوا،  ف 

المطجكب إذا ظفر بن  ج  هذا الكجن  ز كحل، كنـر ك ل؛ كاشرح منوا شييان حت  ال 
ومن أك ييرج  نن ال تما ن؛ فوذا المذهب ينكف مينف أف يمترل فين أك يتيب ف  ف

جاميان لحقايؽ ا شبان ك شبان الحقايؽ؛ كهذا بابه إف استقىيتن  رج  ف نمط ما نحف 
 جين ف  هذا المججس؛  ج  أن  ال أدرم أيؤثر فيؾ ما أقكؿ أك ال? ثـ قاؿ: حدثنا هؿ 

أتراؾ بقكة المنطؽ  فىجتـ قط بالمنطؽ بيف م تجفيف، أك رفيتـ ال لؼ بيف اثنيف؛
كبرهانن ا تقدت أف اهلل ثالث ثلثد، كأف الكاحد أنثر مف كاحد، كأف الذم هك أنثر مف 
كاحد هك كاحد، كأف الشرع ما تذهب إلين، كالحؽ ما تقكلن? هيوات، ها هنا أمكر ترتفط 

w  ف د كل أىحابؾ كهذيانوـ، كتدؽ  ف  قكلوـ كأذهانوـ 
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 يت  لفان، فارفط ذلؾ ال لؼ بمنطقؾ كدع هذا، ها هنا مس لد قد أكق
قاؿ قايؿ: "لفلفو مف الحايط إل  الحايط" ما الحنـ فين? كما قدر المشوكد بن لفلف? 
فقد قاؿ ناس: لن الحايطاف ميان كما بينوما  كقاؿ آ ركف: لن النىؼ مف نؿو منوما  

  لؾ بوما، كهذا كقاؿ آ ركف: أحدهما  هات اآلف آيتؾ الباهرة، كميجزتؾ القاهرة، كأن
 قد باف بهير نظرؾ كنظر أىحابؾ 

كدع هذا أي ان؛ قاؿ قايؿ: "مف النلـ ما هك مستقيـ حسف، كمنن ما هك مستقيـ محاؿ، 
كمنن ما هك مستقيـ قبيق، كمنن ما هك محاؿ نذب، كمنن ما هك  ط "  فسر هذن 

رض كأرنا قكة الجمجد  كا ترض  جين  الـه آ ر، فاحنـ أنت بيف هذا القايؿ كالميت
ىنا تؾ الت  تميز بوا بيف ال ط  كالىكاب، كبيف الحؽ كالباطؿ? فوف قجت: نيؼ 
أحنـ بيف اثنيف أحدهما قد سميت مقالتن، كاآل ر لـ أحىؿ ا ترا ن? قيؿ لؾ: 

است رج بنظرؾ اال تراض إف ناف ما قالن محتملن لن، ثـ أك ق الحؽ منوما،  ف 
ما يىق بن أك يرد  جين يجب أف يظور منؾ، فل ا ىؿ مسمكع لؾ، حاىؿه  ندؾ ك 

 تتياسر  جينا، فوف هذا ال ي ف   ج  أحد مف الجما د 
فقد باف اآلف أف مرنب الجفظ ال يحكز مبسكط اليقؿ؛ كالميان  ميقكلد كلوا اتىاؿ 

شديد كبساطد تامد؛ كليس ف  قكة الجفظ مف أم لهد ناف أف يمجؾ ذلؾ المبسكط كيحيط 
ين سكران، كال يدع شييان مف دا جن أف ي رج، كال شييان مف  ارجن أف بن، كينىب  ج

يد ؿ،  كفان مف اال تلط الجالب لجفساد، أ ن  أف ذلؾ ي جط الحؽ بالباطؿ، كيشبن 
الباطؿ بالحؽ؛ كهذا الذم كقط الىحيق منن ف  ا كؿ قبؿ ك ط المنطؽ، كقد  اد ذلؾ 

ت تىرؼ اليجماص كالفقواص ف  مسايجوـ، الىحيق ف  الثان  بيد المنطؽ؛ كأنت لك  رف
ككقفت  ج   كرهـ ف  نظرهـ ك كىوـ ف  استنباطوـ، كحسف ت كيجوـ لما يرد  جيوـ، 

كسيد تشقيقوـ لجكجكن المحتمجد كالنيانات المفيدة كالجوات القريبد كالبييدة، لحقرت 
مف السوا نفسؾ، كازدريت أىحابؾ، كلناف ما ذهبكا إلين كتابيكا  جين أقؿ ف   ينؾ 

 ند القمر، كمف الحىا  ند الجبؿ  أليس النندم كهك  جـ ف  أىحابؾ يقكؿ ف  
wجكاب مس لد "هذا مف باب  د"  فيد الكجكن بحسب االستطا د  ج  طريؽ اإلمناف مف 
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ناحيد الكهـ بل ترتيب، حت  ك يكا لن مسايؿ مف هذا الشنؿ ك الطكن بوا كأركن أنوا 
 جين ذلؾ الك ط، فا تقد فين أنن ىحيق كهك مريض اليقؿ ف  الفجسفد الدا جد، فذهب 

 فاسد المزاج حايؿ الهريزة مشكش الجب 
قالكا لن: أ برنا  ف اىطناؾ ا جراـ، كت ا ط ا رناف? هؿ يد ؿ ف  باب كجكب 
اإلمناف? أك ي رج مف باب الفقداف إل  ما ي ف   ف ا ذهاف? كقالكا لن أي ان: ما 

إل  الىكر الويكالتيد? كهؿ ه  ملبسد لجنياف ف  حدكد  نسبد الحرنات الطبيييد
النظر كالبياف، أك مزايجده لن مزايجد  ج   ايد اإلحناـ? كقالكا لن: ما ت ثير فقداف الكجداف 

ف   دـ اإلمناف  ند امتناع الكاجب مف كجكبن ف  ظاهر ما ال كجكب لن الستحالتن 
ميط هذا  ج   ايد الرناند كال يؼ ف  إمناف أىجن? ك ج  هذا فقد حفظ جكابن  ف ج

كالفساد كالفسالد كالس ؼ  كلكال التبكق  مف التطكيؿ لسردت ذلؾ نجن، كلقد مر ب  ف  
 طن: التفاكت ف  تلش  ا شياص  ير محاطو بن،  نن يلق  اال تلؼ ف  ا ىكؿ 

د، كالميرفد كاالتفاؽ ف  الفرزع؛ كنؿ ما ينكف  ج  هذا النوى فالننرة تزاحـ  جين الميرف
تناقض الننرة،  ج  أف الننرة كالميرفد مف باب ا لبسد الياريد مف ملبس ا سرار 

 اإللويد، ال مف باب اإللويد اليار د ف  أحكاؿ البشريد 
كلقد حدثنا أىحابنا الىابيكف  نن بما ي حؾ الثنج  كيشمت اليدك كي  الىديؽ، كما 

الفجسفد كالمنطؽ كنس ؿ اهلل  ىمد كتكفيقان كرث هذا نجن إال مف برنات يكناف كفكايد 
نوتدم بوما إل  القكؿ الراجط إل  التحىيؿ، كالفيؿ الجارم  ج  التيديؿ، إنن سميط 

 مجيب 
 هذا آ ر ما نتبت  ف ابف  يس  الرمان  الشي  الىالق بوملين 

 كناف أبك سييد قد ركل لميان مف هذن القىد 
قجت، كلنف نتب ذلؾ أقكاـه ح ركا ف  ألكاح كناف يقكؿ: لـ أحفظ  ف نفس  نؿ ما 

 نانت ميوـ كمحابر أي ان؛ كقد ا تؿ  ج  نثير منن 
قاؿ  ج  بف  يس : كتقكض المججس كأهجن يتيجبكف مف ج ش أب  سييد الثابت 

w كلسانن المتىرؼ ككجون المتوجؿ كفكايدن المتتابيد 
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نديت أنبادان كأقررت  يكنان، كقاؿ الكزير ابف الفرات:  يف اهلل  جيؾ أيوا الشي ، فقد 
 كبي ت كجكهان، كحنت طرازان ال يبجين الزماف، كال يتطرؽ إلين الحدثاف 

قجت ليج  بف  يس : كنـ ناف سف أب  سييد ف  ذلؾ الكقت? قاؿ: مكلدن سند ثمانيف 
كمايتيف، كناف لن يـك المناظرة أربيكف سند، كقد  بث الشيب بجوازمن مط السمت 

كالجد، كهذا شيار أهؿ الف ؿ كالتقدـ، كقؿ مف تظاهر بن أك تحج   كالكقار كالديف
 بحجيتن إال جؿ ف  الييكف ك ظـ ف  النفكس، كأحبتن القجكب، كجرت بمدحن ا لسند 
كقجت ليج  بف  يس : أما ناف أبك  ج  الفسكم النحكم حا ر المججس? قاؿ: ال، 

يد  ج  ما فاز بن مف هذا ال بر ناف  ايبان، كحدث بما ناف، فناف ينتـ الحسد  ب  سي
 المشوكر، كالثناص المذنكر 

فقاؿ ل  الكزير  ند منقطط هذا الحديث: ذنرتن  شييان قد دار ف  نفس  مراران، كأحببت 
أف أقؼ  ج  كا حن؛ أيف أبك سييد مف أب   ج ، كأيف  ج  بف  يس  منوما، كأيف 

بف شاذاف كابف الكراؽ كابف حيكين? ابف المرا   أي ان مف الجما د? كنذلؾ المرزبان  كا
  

فناف مف الجكاب، أبك سييد أجمط لشمؿ اليجـ، كأنظـ لمذاهب اليرب كأد ؿ ف  نؿ 
باب، كأ رج مف طؿ طريؽ، كألـز لججادة الكسط  ف  الديف كال جؽ، كأركل ف  

الحديث، كأق   ف  ا حناـ، كأفقن ف  الفتكل، كأح ر برند  ج  الم تجفد، كأظور 
 -كناف مف أدباص مجكؾ آؿ ساماف  -ف  المقتبسد  كلقد نتب إلين نكح بف نىر  أثران 

سند أربييف نتابان  اطبن فين باإلماـ كس لن  ف مسايؿ تزيد  ج  أربيمايد مس لد، 
الهالب  جيوا الحركؼ، كباق  ذلؾ أمثاؿ مىنك د  ج  اليرب شؾ فيوا فس ؿ  نوا؛ 

البجيم   اطبن فين بوماـ المسجميف،  منن  كناف هذا النتاب مقركنان بنتاب الكزير
 مسايؿ ف  القرآف كأمثاالن لجيرب مشنجد 

كنتب إلين المرزباف بف محمد مجؾ الديجـ مف أذربيجاف نتابان  اطبن فين بشي  اإلسلـ، 
س لن  ف مايد ك شريف مس لد، أنثرها ف  القرآف، كباق  ذلؾ ف  الركايات  ف النب  

w ف أىحابن ر كاف اهلل  جيوـ ىج  اهلل  جين كسجـ ك 
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كنتب إلين ابف  نزابد مف مىر نتابان  اطبن فين بالشي  الججيؿ، كس لن فين  ف 
 ثلثمايد نجمد مف فنكف الحديث المركم  ف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ك ف السجؼ 

 كقاؿ ل  الدارقطن  سند سبييف: أنا جميت ذلؾ البف  نزابد  ج  طريؽ الميكند 
أبك جيفر مجؾ سجستاف  ج  يد شي نا أب  سجيماف نتابان ي اطبن فين  كنتب إلين

بالشي  الفرد، س لن  ف سبييف مس لد ف  القرآف، كمايد نجمد ف  اليربيد كثلثمايد بيت 
مف الشير، هنذا حدثن  بن أبك سجيماف؛ كأربييف مس لد ف  ا حناـ كثلثيف مس لد ف  

 ا ىكؿ  ج  طريؽ المتنجميف 
الكزير: كهذن المسايؿ كالجكاب  نوا  ندؾ? قجت: نيـ  قاؿ: ف  نـ تقط? قجت: قاؿ ل  

ليجوا تقط ف  ألؼ ك مسمايد كرقد،  ف أنثرها ف  الظوكر  قاؿ: ما أحكجنا إل  النظر 
فيوا كاالستمتاع بوا كاالستفادة منوا! كأيف الفراغ كأيف السنكف? كنحف نؿ يـك ندفط إل  

د بالداهيد، الجوـ ناىيت  بيدؾ، فتكلن  باليىمد، طامدو تنس  ما سجؼ، كتك 
 كا ىىن  بالسلمد، كاجيؿ  قبام إل  الحسن  

 ثـ قاؿ: ىؿ حديثؾ 
قجت: كأما أبك  ج  ف شد تفردان بالنتاب كأشد إنبابان  جين، كأبيد مف نؿ ما  دان مما هك 

كهك متقد بالهيظ   جـ النكفييف، كما تجاكز ف  الجهد نتب أب  زيد، كأطرافان مما لهيرن؛
 ج  أب  سييد، كبالحسد لن، نيؼ تـ لن تفسير نتاب سيبكين مف أكلن إل  آ رن بهريبن 
كأمثالن كشكاهدن كأبياتن "ذلؾ ف ؿ اهلل يؤتين مف يشاص"،  ف هذا ش ص ما تـ لجمربد كال 

 لجزجاج كال البف السراج كال البف درستكين مط سيد  جموـ، كفيض نلموـ 
طراؼ مف النلـ ف  مسايؿ أجاد فيوا كلـ ي تؿ، كلننن قيد  ج  النتاب ك ب   ج  أ

  ج  النظـ الميركؼ 
كحدثن  أىحابنا أف أبا  ج  اشترل شرح أب  سييد ف  ا هكاز ف  تكجون إل  بهداد 

ب لف  درهـ؛  -الحقان بال دمد المرسكمد بن، كالندامد المكقكفد  جين  -سند ثماف كستنيف 
ف ناف أىحابن ي بكف اإلقرار بن إال مف ز ـ أنن أراد النقض كهذا حديث مشوك  ر، كا 

ظوار ال ط  فين  w  جين، كا 
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هـ بالجمط بينوما فجـ يقض لن ذلؾ،  ف أبا  -ر   اهلل  نن  -كقد ناف المجؾ السييد 
 سييد مات ف  رجب سند ثماف كستيف كثلثمايد 

 الربانييف ك ادة المتنسنيف كأبك  ج  يشرب كيت الط كيفارؽ هدل أهؿ اليجـ كطريقد 
كأبك سييد يىـك الدهر، كال يىج  إال ف  الجما د، كيقيـ  ج  مذهب أب  حنيفد، 
كيج  الق اص سنيف، كيت لن كيتحرج، ك يرن بميزؿ  ف هذا؛ كلكال اإلبقاص  ج  حرمد 

اليجـ، لناف القجـ يجرم بما هك  اؼو كي بر بما هك مجمجـ كلنف ا  ذ بحنـ المركصة 
 ل ، كاإل راض  ما يججب الليمد أحرل أك 

كناف أبك سييد حسف الحظ، كلقد ارادن الىيمرم أبك جيفر  ج  اإلنشاص كالتحرير 
ل  سياسدو كأنا  ريب  فاستيف  كقاؿ: هذا أمر يحتاج فين إل  دربد كأنا  ارو منوا، كا 

 فيوا 

  كمف اليناص ريا د الوـر

بحديث مفند  ب  سييد  -ب النكبد لجموجب  كناف ينت -كحدثنا النىرم أبك  بد اهلل 
هذا مك ين، قاؿ: ننت أ ط ف  بيدم الىيمرم أب  جيفر محمد بف أحمد بف محمد، 
فالتمسن  يكمان  ف أجيب ابف اليميد أبا الف ؿ  ف نتاب فجـ يجدن ، كناف أبك سييد 

أف ينتب  السيراف  بح رتن؛ فظف أنن بف ؿ  جمن أقـك بالجكاب مف  يرن، فتقدـ إلين
كيجيب، ف طاؿ ف   مؿ نس د نثر فيوا ال رب كاإلىلح، ثـ أ ذ يحرر، كالىيمرم 

 يقرأ ما ينتبن، فكجدن م الفان لجارم اليادة لفظان، مباينان لما يريدن ترتيبان 
 قاؿ: كد جت ف  تجؾ الحاؿ، فتمثؿ الىيمرم بقكؿ الشا ر: 

  أ ط القكس باريوا ال تظجـ القكس،  يا بارم القكس بريان ليس يىجحػن

ثـ قاؿ  ب  سييد:  فؼ  جيؾ أيوا الشي  كادفط النتاب إل  أب   بد اهلل تجميذؾ 
ليجيب  نن، ف جؿ مف هذا القكؿ، فجما اتبدأت الجكاب مف  ير نس د تحير من  أبك 

سييد ، ثـ قاؿ: أيوا ا ستاذ، ليس بسمتننرو ما ناف من ، كال بمستنثرو ما ناف منؾ، إف 
، كالنتاب جوابذة النلـ، ماؿ ا لف ص ال يىق ف  بيت الماؿ إال بيف مست رج كجوبذو

wكاليجماص مست رجكن  فتبسـ الىميرم كأ جبن ما سمط، كقاؿ:  ج  نؿ حاؿ ما أ جيتنا 
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 مف فايدة 
كناف أبك سييد بييد القريف،  نن ناف يقرأ  جين القرآف كالفقن كالشركط كالفرايض كالنحك 

كالقكاف  كالحساب كالوندسد كالحديث كا  بار كهك ف  نؿ هذا إما ف  كالجهد كاليركض 
ما ف  الكسط   الهايد كا 

كأما  ج  بف  يس  فيال  الرتبد ف  النحك كالجهد كالنلـ كاليركض كالمنطؽ، ك يب 
بن، إال أنن لـ يسجؾ طريؽ كا ط المنطؽ، بؿ أفرد ىنا د، كأظور برا د، كقد  مؿ 

 سان، هذا مط الديف الث يف، كاليقؿ الرزيف ف  القرآف نتابان نفي
كأما ابف المرا   فل يجحؽ بوؤالص، مط برا د الجفظ، كسيد الحفظ، ك زة النفس، كبجؿ 
الريؽ، ك زارة النفث، كنثرة الركايد؛ كمف نظر ف  نتاب البوجد لن  رؼ ما أقكؿ، 

 كا تقد فكؽ ما أىؼ، كنحؿ أنثر مما أبذؿ 
ذاف كابف القرمسين  كابف حيكين فوـ ركاة كحمجد ليس لوـ ف  كأما المرزبان  كابف شا

 ذلؾ نقطه كال إ جاـ، كال إسراج كال إلجاـ 
فقاؿ: فىؿ حديثؾ  ف هؤالص بحديث أىحابنا الشيراص، ىؼ ل  جما توـ، كاذنر ل  
ب ا توـ، كما  ص نؿ كاحد منوـ  قجت: لست مف الشير كالشيراص ف  ش ص، كأنرن 

كأحتس   ير محض  قاؿ: دع هذا القكؿ، فما   نا ف  ش ص  أف أ طك  ج  دحض،
إل  هذا الكقت إال  ج   ايد ما ناف ف  النفس، كنوايد ما أفاد مف ا نس، فناف مف 

الكىؼ: أما السلم  فوك حجك النلـ، متسؽ النظاـ، ن نما يبسـ  ف ثهر الهماـ  ف  
ؿ الملبس؛ لنلمن ليطده السرقد، لطيؼ ا  ذ، كاسط المذهب، لطيؼ المهارس، جمي

 بالقجب، ك بثه بالركح، كبرده  ج  النبد 
كأما الحاتم  فهجيظ الجفظ، نثير اليقد، يحب أف ينكف بدكيان قحان، كهك لـ يتـ ح ريان؛ 
 زير المحفكظ، جامطه بيف النظـ كالنثر،  ج  تشابنو بينوما ف  الجفكة كقجد السلسد، 

فيما يقكؿ، لن نما يبرز ما ي ف ، كيندر ما يىف ، لن كالبيد مف المسجكؾ، بادم اليكرة 
ذا  مر سدر؛ يتطاكؿ شا ىان، فيت اصؿ  سنرة ف  القكؿ إذا أفاؽ منوا  مر كا 

ذا نذب فوك مشيف  w متقا سان؛ إذا ىدؽ فوك مويف، كا 
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كأما ابف ججبات فمجنكف الشير، متفاكت الجفظ، قجيؿ البديط، كاسط الحيجد، نثير الزكؽ، 
 اص، نثير الهثاص؛  رن نفاقن كنفقن نفاقن قىير الرش

كأما ال الط ف ديب الشير، ىحيق النحت، نثير البديط، مستكم الطريقد، متشابن 
الىنا د، بييده مف طفرة المتحير، قريبه مف قرىد المت ير؛ ناف ذك النفايتيف يقدمن 

 بالرم، كيقبجن  ج  النشر كالط  
ؼ، رقيؽ الحكاش ، سوؿ الم  ذ، قجيؿ كأما مسنكين فجطيؼ الجفظ، رطب ا طرا

السنب، بط ص السبؾ؛ مشوكر الميان ، نثير التكان ؛ شديد التكق ،  ييؼ الترق ؛ 
يرد أنثر مما يىدر، كيتطاكؿ جودن ثـ يقىر؛ كيطير بييدان كيقط قريبان، كيسق  مف 

 تو قبؿ أف يهرس، كيمتق مف قبؿ أف يمين؛ كلن بيد ذلؾ مآ ذ نشدكو مف الفجسفد، كت
ف  ال دمد، كقياـو برسكما لندامد؛ كسجد ف  الب ؿ، ك رايب مف النذب؛ كهك حايؿ 

 اليقؿ لشهفن بالنيمياص 
كأما ابف نباتد فشا ر الكقت، ال يدفط ما أقكؿ إال حاسد أك جاهؿ أك مياند، قد لحؽ 

 ىابد سيؼ الدكلد ك دا ميوـ ككراصهـ، حسف الحذك  ج  مثاؿ سناف الباديد، لطيؼ 
يتماـ بوـ،  ف  المهاص ف  كاديوـ، ظاهر اإلطلؿ  ج  ناديوـ؛ هذا مط شيبد مف اال

 الجنكف كطايؼو مف الكسكاس 
كأما ابف حجاج فجيس مف هذن الزمرة بش ص،  نن س يؼ الطريقد بييده مف الجد، قريطه 
ف  الوزؿ؛ ليس لجيقؿ مف شيرن مناؿ، كال لن ف  قر ن مثاؿ؛  ج  أنن قكيـ الجفظ، 

النلـ، كشمايجن ناييده بالكقار  ف  ادتن الجاريد ف  ال سار؛ كهك شريؾ ابف سوؿ 
ذا هزؿ حن  ا في   ذا جد أقي ، كا   سنرة ف  هذن الهرامد؛ كا 

كلن مط ذم النفايتيف مناظرة طيبد  قاؿ: ما ه ? قجت: لما كرد ذك النفايتيف سند أربط 
هك مشوكر، س ؿ  ف ابف حجاج كستيف كهـز ا تراؾ مط أفتنيف، كناف مف الحديث ما 

كناف متشكقان لن لما ناف يقرأ  جين مف قكافين، ف حب أف يجقان،  نن ال بر نالميايند،  -
كالمسمكع كالمبىر ناأنث  كالذنر؛ ينزع نؿ كاحد منوما إل  تمامن؛ فجما ح رن أبك 

ف  بد اهلل احتبسن لجطياـ، كسمط نلمن، كشاهد سمتن، كاستحج  شمايجن، فقاـ م w
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مججسن؛ فجما  ل بن قاؿ: يا أبا  بد اهلل، لقد كاهلل توت  جبان منؾ، ف ما  جب  بؾ فقد 
تقدـ؛ لقد ننت أفج  ديكانؾ، ف تمن  لقاصؾ، كأقكؿ: مف ىاحب هذا النلـ، أطيش 

؛ كنيؼ يجالس مف ينكف ف  هذا اإلهاب? كنيؼ  طايش، كأ ؼ  فيؼ، كأ ـر  اـر
كاىحاب اآلداب؛ حت  شاهدتؾ اآلف، فتوالنت  يقارب مف ينسج  مف ملبس النتاب

 ج  كقارؾ كسنكف أطرافؾ، كسنكت لفظؾ، كتناسب حرناتؾ، كفرط حيايؾ كنا ر 
نؾ لمف  جايب  جؽ اهلل كطرؼ  بادن؛ كاهلل ما  ماص كجوؾ، كتيادؿ نجؾ كبي ؾ؛ كا 

يىدؽ كاحد أنؾ ىاحب ديكانؾ، كأف ذلؾ الديكاف لؾ، مط هذا التناف  الذم بيف 
ؾ كبينؾ ف  جدؾ  فقاؿ ابك  بد اهلل: أيوا ا ستاذ، كناف  جب  منؾ دكف  جبؾ شير 

من ، لك تقار نا  ج  هذا لفججت  جيؾ بالتيجب منؾ  قاؿ:  ن  قجت: إذا كرد ا ستاذ 
فس لق  منن  جقان جافيان كفظان  جيظان كىاحب ركاسير كآنؿ نكام  كجبجيان ديجميان متنايبان 

اآلف كأنت ألطؼ مف الوكاص، كأرؽ مف الماص، كأ زؿ مف جميؿ  متياظمان، حت  رأيتؾ
بف ميمر، كأ ذب مف الحياة، كأرزف مف الطكد، كأ زر مف البحر، كأبو  مف القمر، 
كأندل مف الهيث، كأشجط مف الجيث، كأنطؽ مف سحباف، كأندل مف الهماـ، كأنفذ مف 

 السواـ، كأنبر مف جميط ا ناـ 
 هذا أي ان مف كدايط ف جؾ، كبكا ث تف جؾ فقاؿ أبك الفتق كتبسـ: 

 ككىجن كىرفن 
 قاؿ: لـ ينف هذا الحديث  ندم 

كأما بشر بف هاركف فجيس مف هذن الطبقد ف  ش ص، لننن يقرص فيحز كيشـ فيوز، 
كيجرح فيجوز؛ كالمدهككف منن نثير؛ كاىحابنا يستحسنكف قكؿ ابف الحجاج ف  الكزير 

 حيف يقكؿ: 

  ردت إلين كزارة الشمس  قمػرهلل در الحسيف مف 

فقاؿ: إف قبجت هذا منوـ  فت أف يقاؿ: مادح نفسن يقريؾ السلـ؛ كما أىنط بوذا 
 البيت كهك م مـك إل  نؿ بيت س يؼ ف  القىيدة 

wثـ قاؿ: كجب أف نىؼ قبؿ هذا  ىابد اليجماص، فجـ ترننا ذنرهـ كنحف ال ن جك ف  
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كىكابو زايد ف  اليقؿ كف يجد  ج  ا دب، كحجـو حديثوـ مف  رة اليحد، كفايدة نافيد، 
يزداف بن ف  كقت الحاجد، كحنمدو يستياف بوا ف  داهمد؛ كرأل ينكف مقيلن لجتمييز 

  ند توجيرنا بن 
قجت: أما أبك  بد اهلل الجيؿ فقد شاهدتن  قاؿ: ىدقت، كلنف لـ أقؼ  ج  مذهبن 

 كد جتن كسيرتن ف  ا تقادن 
ب ال اطر، كاسط أطراؼ النلـ، مط  ثاثد الجفظ، كناف يرجط قجت: ناف الرجؿ مجتو

إل  قكة  جيبد ف  التدريس، كطكؿ نفس ف  اإلملص، مط  يؽ ىدر  ند لقاص ال ىـ 
كميارند القرف، بييد اليود بالمىاع كالدفاع كالكقاع؛ كناف سبب هذا الجبف كال كر قجد 

 د ال راكة  ج  هذن ا حكاؿ؛ كلقد  زم ف  مشاهد  ظيم
كأما يقينن فناف  ييفان؛ كأما سيرتن فنانت كاقفدن  ج  حب الرياسد كبذؿ الماؿ كالجان 
نحاصو مفرط  ج  مف  ادان، كناف  إذا ح را، مط تيىب شديد لمف قدمن كأحبن، كا 

كقاؿ:  -كلوذا ر ب  نن الكاسط  كناف أ ا كرع كديف  - ك ن ف  الدكؿ كالكاليات 
كدافطه لجناس  ف القكؿ بالحؽ، كطارح لجشبود ف  هذا منفر  ف الديف كالمذهب، 

 القجكب 
كناف يجور بوذا كأشباهن، كلنف ناف جان الرجؿ ال ينتقص بوذا القدر كرننن ال يت ج ؿ 

  ج  هذا الود،  سباب انيقدت لن، كأىحاب ذابكا  نن 
كأما ابف الملح فشي  حسف الميرفد بالمذهب، شديد التكق ، محمكد القنا د ظاهر 

 الر ا؛ تدؿ سيرتن الجميجد  ج  أنن حسف اليقيدة 
كأما ابف الميجـ فحسف الجساف كالجدؿ، ىبكر  ج  ال ىـ، نثير الحيجد ظنيف السر، 

 جميؿ اليلنيد 
كأما أبك إسحؽ النىيب  فدقيؽ النلـ، يشؾ ف  النبكات نجوا، كقد سميت منن فيوا 

مذاف ناتب ف ر الدكلد ابف المرزباف  شبوان، كلهتن ميقدة، كلن أدب كاسط؛ كلقد أ ؿ بو
wكحمجن  ج  قجد االنتراث بظجـ الر يد، كأران أنن ال حرج  جين ف   بنوـ  نوـ بوايـ، 
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 كما  رج مف الجبؿ حت  افت ق 
 كأما ابف  يراف فشي  ال ييدك الفقن، كفين سلمد 

 جين الجكاط، كال  كأما الدارن  فقد ات ذ الشوادة منسبد، كهك ي نؿ الدنيا بالديف، كيهجب
يرجط إل  ثقد كأماند؛ كلقد توتؾ بنيسابكر قديمان، كببهداد حديثان؛ هذا مط الفدامد 

كالك امد؛ كلقد ند بجيؿ  لـ، كهك اليـك قا   الرم  كابف  باد يننفن كيقربن لينكف 
ن، دا يد لن كنايبان  نن، كليس لن أىؿ كهك مف سكاد همذاف، كأبكن ناف فلحان، كلقد رأيت

إال أنن ي ت  البف  باد ف  سمتن كلزـك نامكسن حت   ؼ  جين، كهك اليـك قاركف؛ كقد 
 جت رتبتن ف  النلـ حت  ال مزيد  جيوا، إال أنن مط ذلؾ نهؿ الباطف،  بيث ال بص، 

قجيؿ اليقيف؛ كذلؾ أف الطريقد الت  قد لزمكها كسجنكها ال تف   بوـ إال إل  الشؾ 
لـ ي ت بنـو كنيؼو ف  نؿ باب، كلوذا ناف  ىحاب الحديث  كاالرتياب،  ف الديف

أنىار ا ثر، مزيد  ج  أىحاب النلـ كأهؿ النظر؛ كالقجب ال ال  مف الشبود أسجـ 
مف الىدر المحشك بالشؾ كالريبد، كلـ ي ت الجدؿ ب ير قط  كقد قيؿ: مف طجب الديف 

لماؿ بالنيمياص افتقر  كما بالنلـ ألحد، كمف تتبط  رايب الحديث نذب، كمف طجب ا
شا ت هذن الكىيد جزافان، بؿ بيد تجربد نررها الزماف، كتطاكلت  جيوا ا ياـ؛ يتنجـ 
أحدهـ ف  مايد مس لد كيكرد مايد حجد ثـ ال ترل  ندن  شك ان كال رقد، كال تقكل كال 

ف نثيران مف الذيف ال ينتبكف كال يقرصكف كال يحتجكف كال يناظركف كال  ينرمكف دميد؛ كا 
كال يف جكف  يره مف هذن الطايفد كأليف جانبان، كأ شط قجبان، كأتق  هلل  ز كجؿ، كأذنر 
لجمياد، كأيقف بالثكاب كاليقاب، كأقجؽ مف الوفكة، كألكذ باهلل مف ىهير الذنب، كأرجط 

إل  اهلل بالتكبد؛ كلـ أر متنجمان ف  مدة  مرن بن   شيد، أك دميت  ينن  كفان، أك أقجط 
ف نبيرة ر بد؛ يتناظركف مستوزييف كيتحاسدكف متيىبيف، كيتلقكف مت اد يف،  

كيىنفكف متحامجيف؛ جذ اهلل  ركقوـ، كاست ىؿ ش فتوـ، كأراح اليباد كالبلد منوـ؛ فقد 
 ظمت البجكل بوـ، ك ظمت آفتوـ  ج  ىهار الناس كنبارهـ؛ كدب داؤهـ، ك سر 

 أرل بنيانوـ مت ه يان، كساننن متجيجيان  دكاؤهـ، كأرجك أال أ رج مف الدنيا حت 
w قاؿ: فما تقكؿ ف  ابف الباقلن ?  قجت: 
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  بىاحبؾ الذم ال تىبحينا  فما شر الثلثد أـ  مػرك

يز ـ أنن ينىر السند كيفحـ الميتزلد كينشر الركايد؛ كهك ف  أ ياؼ ذلؾ  ج  مذهب 
ايب النبار كالمحف الهلظ، ال رميد، كطرايؽ المجحدة  قاؿ: كاهلل إف هذا لمف المى

 كا مراض الت  ليس لوا  لج 
ثـ قاؿ: إف الجيؿ قد كل ، كالنياس قد طرؽ الييف  ابثان؛ كالرأم أف نستجـ لننشط، 

ذا ح رت ف  الجيجد القابجد أ ذنا ف  حديث ال جؽ كال جؽ  إف  -كنستريق لنتيب؛ كا 
 ج  أ ذ اليتاد بيد ا تمارن ف  كأنا أزكدؾ هذا اإل لـ لينكف با ثان لؾ  -شاص اهلل 

ىدرؾ، كتحيؿ الحاؿ بن  ند  ك ؾ كفي ؾ كال تجبف جبف ال يفاص، كلنف قؿ 
 كاتسط مجاهران بما  ندؾ، منفقان مما ميؾ 

 كانىرفت 
  اللٍلة التاسعةاللٍلة التاسعة

ك دت ليجد أ رل فقاؿ: فاتحد الحديث ميؾ، فوات ما  ندؾ  فناف مف الجكاب: أف 
يرة مؤتجفده ف  نكع اإلنساف، كذلؾ أف اإلنساف ىفك الجنس أ لؽ أىناؼ الحيكاف النث

الذم هك الحيكاف، كالحيكاف ندر النكع الذم هك اإلنساف كاإلنساف ىفك الش ص الذم 
هك كاحد مف النكع، كما ناف ىفكان كمىاىان بوذا النظر انتظـ فين مف نؿ  رب مف 

ا قؿ كا نثر كا  جب الحيكاف  جؽ ك جقاف كأنثر، كظور ذلؾ  جين كبطف أي ان ب
كا  يؼ، نالنمكف الذم ف  طباع السبط كالف رة، كالثبات الذم ف  طباع الذيب، 
كالتحرز الذم ف  طباع الجامكس مف بنات الجيؿ، كالحذر الذم ف  طباع ال نزير، 

 كالتقدـ الذم ف  طباع الفيؿ أماـ قطيين تمثلن بىاحب المقدمد 
 بىاحب الساقد، كنالحراسد الت  ف  طباع النجب، كنذلؾ  د ذلؾ ف  ال نزير تمثلن 

 كناكب الطير إل  أكنارها الت  تراها نالمياقؿ ك يرها بالد ؿ كا شب كالهياض 
كلوذا قاؿ بيض الحنماص:  ذ مف ال نزير بنكرن ف  الحكايى، كمف النجب نىحن 

  هجن، كمف الورة لطؼ نفسوا  ند المس لد 
wاليظيـ أف ينكف فين  سشر  ىاؿ مف  ركب الحيكاف:  كقالت الترؾ: ينبه  لجقايد
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س اص الديؾ، كتحنف الدجاجد، كنجدة ا سد، كحمجد ال نزير كرك اف الثيجب، كىبر 
النجب، كحراسد النرن ، كحذر الهراب، ك ارة الذيب، كسمف بيركا، كه  دابد ب راساف 

 تسمف  ج  التيب كالشقاص 
لفنرة؛ كرفد باليقؿ، جمط هذن ال ىاؿ كما هك كلما كهب اإلنساف الفطرة، كأ يف با 

أنثر منوا لنفسن كف  نفسن، كبسبب هذن المزيد الظاهرة ف ؿ جميط الحيكاف حت  
دراؾ الحاجات بوا؛  ىار يبج  منوا مرادن بالتس ير كاإل ماؿ كاست راج المنافط منوا كا 

طبييد ينبكع الىنا ات، كهذن المزيد الت  لن مستفادة باليقؿ،  ف اليقؿ ينبكع اليجـ، كال
كالفنر بينوما مستمؿو منوما كمؤدو بي وا إل  بيض بالفيض اإلمنان  كالتكزيط 

اإلنسان ؛ فىكاب بديود الفنرة مف سلمد اليقؿ، كىكاب ركيد الفنرة مف ىحد 
الطباع، كىحد الطباع مف مكافقد المزاج، كمكافقد المزاج بالمدد االتفاق  كاالتفاؽ 

وذا أف كجن الحادث المجوكؿ  ندنا اتفاؽ، ككجن الحادث الميجـك  ند الهيب ؛ أ ن  ب
اهلل  ز كجؿ  يب؛ فجك ظور هذا الهيب لبطؿ االتفاؽ، كلك بطؿ االتفاؽ الرتفط 

 الهيب 
فانقسمت ا حداث بيف ما هك  ج  جديجد كاحدة ميركفد، كبيف نادر ال يدـك اليود بن، 

، كدؿ ما  اب كاستتر  ج  ما تفرد بن فدؿ ما ظور كاستمر  ج  ما جاد بن ككهب
 ك جب 

كلما ناف الحيكاف نجن ييمؿ ىنايين باإللواـ  ج  كتيرة قايمد، كناف اإلنساف يتىرؼ 
فيوا باال تيار ، ىق لن مف اإللواـ نىيب حت  ينكف رفدان لن ف  ا تيارن، كنذلؾ 

ميينان لن ف   ينكف النحؿ أي ان، ىق لن مف اال تيار قسط ف  إلوامن حت  ينكف ذلؾ
ا طرارن، إال أف نىيب اإلنساف مف اإللواـ أقؿ نما أف قسط ساير الحيكاف مف 

اال تيار أنزر؛ كثمرة ا تيار اإلنساف إذا ناف ميانان باإللواـ أشرؼ كأدـك كأجدل كأنفط 
كأبق  كأرفط مف ثمرة  يرن مف الحيكاف إذا ناف مرفكدان باال تيار،  ف قكة اال تيار ف  

 اف نالحجـ نما أف قكة اإللواـ ف  اإلنساف نالظؿ الحيك 
wكمراتب اإلنساف ف  اليجـ ثلث تظور ف  ثلثد أنفس، فاحدهـ مجوـ فيتيجـ كييمؿ، 
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كيىير مبدأن لجمقتبسيف منن، المقتديف بن، اآل ذيف  نن، الحاذيف  ج  مثالن، الماريف 
يماثؿ ا كؿ ف  الدرجد الثانيد،   ج   رارن، القافيف  ج  آثارن؛ ككاحد يتيجـ كال يجوـ فوك

أ ن  التيجـ؛ ككاحد يتيجـ كيجوـ، فتجتمط لن هاتاف ال جتاف، فيىير بقجيؿ ما يتيجـ منثران 
 لجيمؿ كاليجـ بقكة ما يجوـ كييكد بنثرة ما يجوـ مىفيان لنؿ ما يتيجـ كييمؿ 
إذا  رض كالنلـ ف  هذن المكا ط ربما جمق فجـ يمنف نفن، فينبه  أف ي ق اليذر 

 تفاكته ف  الترتيب، كد ؿ ال جؿ مف ناحيد التقريب 
كقاؿ أبك سجيماف لنا ف  هذن ا ياـ: اإلنساف بيف طبييتن كه   جين كبيف نفسن كه  لن، 

نالمنتوب المتكزع، فوف استمد مف اليقؿ نكرن كشيا ن قكم ما هكؿ لن مف النفس، 
ال فقد قكم ما هك   جين مف الطبييد ك يؼ ما هك ك يؼ ما هك  جين مف الطبييد كا 

 لن مف النفس 
كحن  لنا فقاؿ: ناف لجحنماص ا كليف مثؿه ي ربكنن كينتبكنن ف  هيانجوـ كمتيبداتوـ 

كهك: المجؾ المكنؿ بالدنيا يقكؿ: إف هونا  يران كهونا شران، كهونا ما ليس ب ير كال شر، 
كبق  نريمان، كمجؾ نييمان  فمف  رؼ هذن الثلثد حؽ ميرفتوا ت جص من ، كنجا سجيمان،

  ظيمان 
كمف لـ ييرفوا قتجتن شر قتجد، كذلؾ أن  ال أقتجن قتلن كحيان يستريق بن من ، كلنف أقتجن 

أكالن ف كالن ف  زماف طكيؿ، بحسرات  ج  فكت م مكؿ بيد م مكؿ، كبليا ينكف بوا 
 نالمهجكؿ المنبكؿ 

 جيت يدؾ مف طرؼ الحديث ف   قاؿ: هذا نلـ شريؼ ف  أ ج  ذركة الحنمد، لننؾ
ال جؽ  قجت: إذا طاب الحديث باسترساؿ السجيد ككقكع الطم نيند لوا اإلنساف  ف 

مبادين، كساؿ مط ال اطر الذم يستوكين، كلتحفظ اإلنساف ف  قكلن ك مجن مف ال طؿ 
 كالزلؿ حده بجهن نؿ ال اطر كا تؿ 

لثلث: أ ن  النفس الناطقد، ثـ نيكد فنقكؿ: أ لؽ اإلنساف مقسكمد  ج  أنفسن ا
 كالنفس اله بيد، كالنفس الشوكانيد، كسمات هذن ا  لؽ م تجفد بيرض كاسط 

wكيمنف أف يقاؿ ف  نيتوا  ج  مذهب التقريب: إنوا بيف المحمكدة كبيف المذمكمد، كبيف 
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 -إذا ىفت  -المشكبد بالحمد كالذـ، كبيف ال ارجد منوما  فمف أ لؽ النفس الناطقد 
بحث  ف اإلنساف ثـ  ف اليالـ،  نن إذا  رؼ اإلنساف فقد  رؼ اليالـ الىهير، ال

ذا  رؼ اليالميف  رؼ اإللن الذم بجكدن  ذا  رؼ اليالـ فقد  رؼ اإلنساف النبير، كا  كا 
كجد ما كجد، كبقدرتن ثبت ما ثبت، كبحنمتن ترتب ما ترتب؛ كبمجمكع هذا نجن داـ ما 

 داـ 
تشتمؿ  جين القكة اله بيد كالقكة الشوكيد فوف تكابط هاتيف  بوذا البحث يتبيف لن ما

القكتيف أنثر،  نوما بالترنيب أظور، كف  النثرة أد ؿ ك ف الكحدة أ رج؛ فوذا 
ساستوما الناطقد حذفت زكايدهما، كنفت فكا جوما، ككفت نكاقىوما، كذيجت قكالىوما 

ذا ك  جدت السرؼ ف  اله بيد قىرت أ ن  إذا رأت  جمدن ف  الشوكيد أ مدت نارها، كا 
 نانوا؛ فحينيذ يقكماف  ج  الىراط المستقيـ، فييكد السفن حجمان أك تحالمان، كالحسد 
 بطدن أك تهابطان كاله ب نظمان أك تناظمان، كاله  رشدان أك تراشدان، كالطيش أناةن أك 

 ج   -إذا سارت سكرتوا، كثارت ثكرتوا  -تآنيان كىرفت هذن النكامف ف  المنامف 
مناهى الىكاب، تارةن باليظد كالجطؼ، كتارةن بالزجر كالينؼ، كتارةن با نفد كنبر النفس، 
كتارةن بوشيار الحذر، كتارةن بيجك الومد؛ كهناؾ يىير اليفك  ند القادر ألذ مف االنتقاـ، 
كاليفاؼ  ند الوايى ألذ مف ق اص الكطر، كالقنا د  ند المحتاج أشرؼ مف اإلسفاؼ، 

 اقد  ند المكتكر آثر مف اليداكة، كالمذاراة  ند المحفظ أطيب مف المماراة كالىد
كف  الجمجد ال جؽ الحسف مشتؽ مف ال جؽ، فنما ال سبيؿ إل  تبديؿ ال جؽ نذلؾ ال 
قدرة  ج  تحكيؿ ال جؽ، لنف الحض  ج  إىلح ال جؽ كتوذيب النفس لـ يقط مف 

مكجكدة ظاهرة، كمثالن أف الحبش  يتدلؾ  الحنماص باليبث كالتجزيؼ، بؿ لمنفيد  ظيمد
بالماص كالهسكؿ ال ليستفيد بيا ان، كلنف ليستفيد نقاصن شبيوان بالبياض؛ كيقاؿ لجموذار: 

 انفؼ ال لينؼ  ف النطؽ، كلنف ليؤثر الىمت 
كيقاؿ لجمكتكر: ال تحقد ال ليزكؿ  نن ما حنؽ  جين، كلنف ليتنجؼ الىبر كيتناس  

 ان الجزاص  ج  هذا أبد
wكقد تقرر بالحنمد الباحثد  ف اإلنساف كطرايؽ ما بن كفين أف أحكالن م تجفد، أ ن  أف 
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نؿ ما يدكر  جين كيحكر إلين مقابؿ بال د أك شبينو بال د نالحياة كالمكت، كالنـك 
كاليقظد، كالحسف كالقبيق، كالىكاب كال ط ، كال ير كالشر، كالرجاص كال كؼ، كاليدؿ 

كالجبف، كالس اص كالب ؿ، كالحجـ كالسفن، كالطيش كالكقار، كاليجـ كالجكر، كالشجا د 
كالجوؿ، كالميرفد كالننرة، كاليقؿ كالحمؽ، كالىحد كالمرض، كاال تداؿ كاالنحراؼ، 
كاليفد كالفجكر، كالتنبن كالهفجد، كالذنر كالنسياف، كالذناص كالبلدة، كالهبطد كالحسادة، 

ؿ، كاله  كالرشد، كالبياف كالحىر، كالثقد كاالرتياب، كالدماثد كالنزازة، كالحؽ كالباط
كالطم نيند كالتومد، كالحرند كالسنكف، كالشؾ كاليقيف، كال ل د كالكقار، كالتكق  

كالتوكر، كاإللؼ كالمجؿ، كالىدؽ كالنذب، كاإل لص كالنفاؽ، كاإلحساف كاإلساصة، 
ليؿ هذن الىفات بل آ ر كالنىق كالهش، كالمدح كالذـ، ك ج  هذا الجر كالسحب؛ ك 

 كال انقطاع 
فمما ينبه  أف يين  اإلنساف المحب لجتبىرة، المؤثر لجتذنرة، الجامط لجنافط لن، الناف  

باجتلب  -ما استطاع  -لج ار بن ف  هذن ا حكاؿ الت  كىفناها ب سمايوا ميرفدن 
اص جمرتن، أك محمكدها كاجتناب مذمكموا، كتمييزن مما ينمف فين أك تقجيجن، أك إطف

اجتناص ثمرتن، كالطريؽ إل  هذا التمييز كا ق قريب، ن ف تنظر إل  الحياة كالمكت 
ل  النـك كاليقظد فتيجـ  فتيجـ أف هذيف ليسا مف ا  لؽ كال مما ييالى باالجتواد، كا 

أنوما  ركرياف لجبدف مف كجن، ك ير  ركرييف مف كجن، فتنف  منوما ما  رج  ف 
البدف ما د ؿ ف  حد ال ركرة؛ كال ينثرف اإلنساف نكمن كال سورن،  حد ال ركرة كتسجـ

 كلنف يطجب اليدؿ بينوما بقدر جودن 
ف ما الحسف كالقبيق فل بد لن مف البحث الجطيؼ  نوا حت  ال يجكر فيرل القبيق حسنان 
كالحسف قبيحان، في ت  القبيق  ج  أنن حسف، كيرفض الحسف  ج  أنن قبيق؛ كماش ص 

كالقبيق نثيرة: منوا طبيي ، كمنوا باليادة، كمنوا بالشرع، كمنوا باليقؿ، كمنوا الحسف 
بالشوكة، فوذا ا تبر هذن المناش ص ىدؽ الىادؽ منوا كنذب الناذب، كناف استحسانن 

 ج  قدر ذلؾ كمثاؿ ذلؾ النبر فونن مييب بالنظر ا كؿ، لننن حسفه ف  مك ين 
w بد لن باليجد الدا يد إلين، كالحاؿ المكج
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كأما الىكاب كال ط  ف مراف  ار اف لألقكاؿ كا فياؿ كاآلراص، كليسا ب جقيف مح يف، 
كلننوما مكنكالف إل  نكر اليقؿ، فما أشرؽ  جين اليقؿ بنكرن فوك ىكاب، كما أفؿ  نن 

 اليقؿ بنكرن فوك  ط  
ناط بنؿ كأما ال ير كالشر فوما ف  اليمـك كالشمكؿ ليسا بدكف الىكاب كال ط  لوما م

ف ناف أحدهما  دمان لآل ر   ش ص، كيهجباف  ج  ا فياؿ، كا 
كأما الرجاص كال كؼ فوما  ر اف لجقجب ب سباب باديد ك افيد، كال يد لف ف  باب 
ال جؽ مف نؿ كجن كال ي رجاف أي ان بنؿ كجن كهما ناليماديف لإلنساف قد استىجق 

 لوما، كربط قكامن بهجبتوما ك يفوما 
كالجكر فقد ينكناف  جقيف بالفطرة، كينكناف فيجيف بالفنرة كجانباهما بالفيؿ  كأما اليدؿ

ل  االنتساب أقرب   ألىؽ، كا 
كأما الشجا د كالجبف فوما  جقاف متىلف بال جؽ، كلوذا ييز  ج  الشجاع أف يتحكؿ 
جبانان، كيتيذر  ج  الجباف أف يىير شجا ان، كنذلؾ طرفاهما دا لف ف  ال جؽ أ ن  

 كر كالتكق  التو
كأما الس اص كالب ؿ فوما  جقاف مح اف أك قريباف مف المحض، كلوذا تيجؽ الحمد 
كالذـ بوما كب ىحابوما، كالمدح كالوجك سريا إليوما كاتىل بوما؛ كقد يندـ الس   
 ج  بذلن نثيران  كفان مف اإلملؽ، فل يستطيط ذلؾ إذا أ ذت ا ريحيد، كحرنتن 

الب يؿ نفسن نثيران إذا سجقتن ا لسند الحداد، كجبن بالتكبي ، كشم  الجكذ يد؛ كقد يجـك 
 ند رؤيتن ا نؼ، ك  ف الجبيف كأكلـ باليذؿ كقكبؿ؛ كمط ذلؾ فل يرشق إال  ج  
بطص كنجفد كت جر؛ كالنلـ ف  هذيف ال جقيف طكيؿ،  نوما أد ؿ ف  تلق  الناس 

 كتياطيوـ ف   شرتوـ كميامجتوـ 
لسفن فوما أي ان  جقاف، كا  لؽ تابيد لجمزاج ف  ا ىؿ، كلذلؾ قجنا: إف كأما الحجـ كا

ال جؽ ابف ال جؽ، كالكلد شبينه بكالدن؛ كف  الجمجد، نؿ ما يمنف أف يقاؿ فين لإلنساف ال 
تفيؿ هذا، كأقجؿ مف هذا كنؼ  نن، فونن ف  باب ا فياؿ أد ؿ، كنؿ ما لـ يجز أف 

w لؽ أد ؿ، ثـ لبيض هذا نسبد إل  ال جؽ أك ال جؽ، يقاؿ ذلؾ فين فوك ف  باب ا 
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ما  فيد  ييفد   إما ظاهرة  البد كا 
كأما الطيش كالكقار فوما ي تجطاف بالحجـ كالسفن كيجرياف ميوما؛ فجيس ينبه  أف ينشر 

 النلـ كيطكؿ الشرح 
نما يبرزاف مف ىاحب ا  ل ؽ كأما الجوؿ كاليجـ فجيسا مف ا  لؽ كال مف ال جؽ كا 

كال جؽ لجمزاج أثريف قكييف كاحدهما  دـ كاآل ر كجداف، كاليدـ ال ينكف أ دـ مف  دـ، 
 كالكجداف ينكف أبيف مف كجداف 

كأما الميرفد كالننرة فوما ف  جكار اليجـ ك دن، كلننوما أ جؽ بالحس كألىؽ 
 بالنفسيف، أم الشوكيد كاله بيد 

 تفسير اليقؿ مشوكر، ك دمن الحمؽ  كأما اليقؿ كالحمؽ فجيس مف ال جؽ، كالنلـ ف 
كأما الىحد كالمرض فجيسا أي ان مف ا  لؽ، كلننوما يكجداف ف  اإلنساف بكاسطد 
ما ف  اليقؿ، كلذلؾ يقاؿ: أمراض البدف، كأمراض النفس،  النفس، إما ف  البدف، كا 

 كىحد البدف كىحد النفس 
كي جىاف منن بكجن، كييماف  كأما اال تداؿ كاالنحراؼ فوما يد لف ف  ال جؽ بكجن،

أ راض البدف كأ راض النفس، كيكىؼ بوما اإلنساف،  ج  أف االنحراؼ المطجؽ ال 
يكجد، كاال تداؿ المطجؽ ال يكجد، كلنف نلهما باإل افد  كأما اليفد كالفجكر ف جقاف 
ذا قكيت  لوما جمرة كهمكد، كالحاجد تمس إل  اليدؿ ف  استيماؿ اليفد كنف  الفجكر، كا 

ذا  جب الفجكر ىار  دكانان   اليفد حالت اليىمد، كا 
كأما التنبين كالهفجد فقريباف مف ال جؽ كيهجباف  ج  اإلنساف، إال أف فرط التنبين مكىكؿه 

 بالكح ، كفرط الهفجد مكىكؿ بالبويميد 
كأما الذنر كالنسياف فجيسا ب جقيف مح يف، كمنشؤهما بالمزاج، كأحدهما مف  ليؽ 

 لمد، كاآل ر مف  ليؽ النفس البويميد النفس اليا
كأما الذناص كالبلدة فوما  جقاف، كنيتوما ننيت الذنر كالنسياف، إال أف هذيف يير اف 

 ف  الحيف بيد الحيف، كا  رياف نالراس يف ف  الطيند 
wكأما الهبطد كالحسد ف جقاف رسـ ا كؿ منوما ب ف تتمن  لنفسؾ ما أكتين ىاحبن كرسـ 
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ف لـ يىؿ إليؾ  كرسـك هذن ا  لؽ أسوؿ الثان  ب  ف تتمن  زكاؿ ما أكتين ىاحبؾ كا 
 مف تحديدها، لننا ترننا ذلؾ،  ف النلـ الذم ناف يجرم هك  ج  مذهب ال دمد 

نما ا تجفت منازلوا   ج  أف مراتب هذن ا  لؽ م تجفد، فيبيد أف ييموا حد كاحد، كا 
تارة تندر بالقكانيف ا  رييف؛ كلبي وا حدة  نوا تارة تىفك بقكة النفس الناطقد، ك 

بالزيادة، كلبي وا نجد بالنقص، فجـ ينف التحديد يفىؿ نؿ ذاؾ، فجـ نيرج  ج  ش ص 
 جزنا  نن قبؿ أ ذنا فين  كتتـ بقيد ما  جؽ بوذن الجمجد، فنقكؿ: كأما الدماثد كالنزازة 

ان؛ كهما لجنيت أقرب، ف جقاف مح اف تابياف لجمزاج، ثـ المراف يزيدهما قكة ك يف
نالسوكلد كاليسر؛ كلذلؾ يقاؿ: ما أدمث هذن ا رض، أم ما أر اها كألينوا؛ كف  

 المثؿ: دمث لجنبؾ قبؿ النـك م جيان 
كأما الحؽ كالباطؿ فجيسا مف ال جؽ كال ال جؽ ف  ش ص، كهما مف نتايى الميرفد كالننرة، 

 يوما، كلكاحؽ تجتبس بوما  نؾ تيرؼ الحؽ كتننر الباطؿ، كذلؾ   راض تتب
كأما اله  كالرشد فجيسا مف ال جؽ، لننوما مف  ليؽ ا فياؿ الحميدة كالذميمد؛ كلجرأم 

 كاليقؿ فيوما مد ؿ قكم كحظ تاـ 
نما يتبياف المزاج كيزيد فيوما  كأما البياف كالحىر فجيس بينوما كبيف ال جؽ  لقد، كا 

 كينقص الجود كالتكان  كالطجب كالقىكر 
كأما الثقد كاالرتياب ف جقاف يهجباف ينفياف كي راف كيحمداف كيذماف أال ترل أنن يقاؿ: 

 ال تثؽ بنؿ أحد، كال ترتب بنؿ إنساف كهنذا الطم نيند كالتومد،  نوما ف  طيوما 
كأما الحرند كالسنكف فجيسا مف حديث ال جؽ ف  ش ص  نوما  اماف لجميط ا حكاؿ 

أـ ناف ميتقدان؛ كف  الحرند كالسنكف نلـه كاسط، كذلؾ أف سكاص ناف اليمؿ مباشران 
هونا حرندن إلويدن، كحرندن  قجيد، كحرندن نفسيد، كحرندن طبيييد، كحرند بدنيد، كحرند 
فجنيد، كحرند نكنبيد، كحرندن ن نوا سنكف  ف ما السنكف فوك  رب كاحد،  نن ف  

جد ف  نؿ مقابؿ لحظ االنقساـ ف  مقابجد نؿ حرند ذنرناها  فوذا ا تبرت هذن المقاب
 السنكف، نما كجد االنقساـ ف  الحرند 

wكالحرند أك ق برهاف  ج  نؿ مكجكد حس ، كالسنكف أقكل دليؿ  ج  نؿ مكجكدو 
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  قج ؛ كهذا القدر ناؼو ف  هذا المك ط 
كأما الشؾ كاليقيف، فمف  ليؽ النفس الناطقد، كلوذا ال يقاؿ ف  الحيكاف الذم ال 

 لن يقيف كشؾ ينطؽ: 
 كأما ال ل د كالكقار، فقد تقدـ البحث  نوما 

كأما التكق  كالتوكر، فوما  جقاف ف  جميط الحيكاف، كيهجباف  ج  نكع اإلنساف،  ف 
 اليقؿ يبطؿ أحدهما، كالحس يهجب اآل ر 

ف  كأما اإللؼ كالمجؿ ف جقاف مح اف، يذماف كيحمداف  ج  قدر الم لكؼ كالممجكؿ، كا 
 ف اليادة قد كفر الحمد  ج  اإللؼ، كالذـ  ج  المجؿ ناف جريا

ك فقيؿ: هك مجكؿ   كقد مدح زيد فقيؿ: هك ألكؼ  كذـ  مره
كأما الىدؽ كالنذب، فمف  ليؽ النفس الناقىد كالنامجد؛ كقد ينكناف راس يف فيجحقاف 
، هذا ف  النظر ا كؿ، كقد ييرض ما  بال جؽ، إال أف الىدؽ ممدكح، كالنذب مذمـك

كجب المىير إل  النذب لينج  بن؛ فوما إذف بيد الحقيقد ا كل  كقؼه  ج  ي
 اإل افد؛ كقد كجدنا مف نذب لينتفط، كلـ نجد مف ىدؽ لينتسب ال رر 

كأما اإل لص كالنفاؽ، فوما يجحقاف بال جؽ، كلننوما يىدراف  ف  قيدة القجب 
 ك مير النفس 

ؿ كا قكاؿ، فوذا رس  ا تيادهما استحاال كأما اإلحساف كاإلساصة، فوما ييماف ا فيا
  جقيف 

 كأما النىق كالهش، فوما  جقاف، كطرفاهما يتيجقاف بال جؽ 
 كنذلؾ الطمط كالي س، كالحب كالبهض، كالجوى كالسجك، كما شانؿ هذا الباب 

كلـ يجر هذا نجن ف  المذانرة بالح رة، كلنف رأيت مف تماـ الرسالد أف أ ـ هذا نجن 
 ن، كأبج  الممنف مف مقت ان ف  تتمتن إل  حكمت

 كقاؿ ل : هات الكداع، فوف الجيؿ قد هـ باإلقلع 
قجت: قاؿ ابك سييد الذهب  الطبيب: لك  جـ الذم يحمؿ الباذنجاف أف  ج  ظورن 

w باذنجانان لىاؿ  ج  الثيراف 
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كقاؿ: إف ننت تحفظ ف   -أ حؾ اهلل سنن، كحقؽ ف  نؿ  ير ظنن  -ف حؾ 
ؽ الحيكاف شييان فاذنرن إذا ح رت، فقد مر ف  أ لؽ اإلنساف ما ينف   رايب أ ل

، كتذنره  مججس اإلمتاع كالمؤانسد، فوذا  ـ هذا إل  ذاؾ ناف لإلنساف فين تبىر ناؼو
نما ناف هنذا  نن  -ىدؽ اهلل قكلن  -شاؼو  كىدؽ   ف اإلنساف أشرؼ الحيكاف، كا 

ليس لش ص منن، فىار ربان لن سايسان، كمىرفان حاز جميط قكل الحيكاف ثـ زاد  جين بما 
لن حارسان، كنظر إل  ما س ر لن منن فا تبر، كقاد نفسن إل  حسف ما رأل، ك زفوا 
 ف قبيق ما كجد، كلـ يجز ف  الحنمد أف يحـر اإلنساف هذا مط ما فين مف المكاهب 

ن الف يجد، فجييجـ السندم؛ كالمنايق الونيد، فوف قاؿ قايؿ: فالمليند إذف قد حرمت هذ
هذا القايؿ أف المجؾ لما  جؽ ناملن لـ ينجؼ أف ينمؿ كيتنامؿ كيستنمؿ، فىار نؿ 

 ش ص يطجبن كيتكقان سببان إل  نمالن الميد لن ك ايتن المقىكدة 
فوف زاد فقاؿ: فول  جؽ ناملن? فجييجـ أف نلمن  ج  طريؽ الجدؿ، ال  ىؿ طريؽ 

أنن بالحنمد كجب أف ينكف ا مر مقسكمان بيف ما  البحث  ف اليجؿ،  نن قد جوؿ
 يجكز النماؿ بالجبجد، كبيف ما ينسب النماؿ بالقىد 

كلما كجب هذا بالحنمد سرت إلين القدرة، كساح بن الجكد، كاشتمجت  جين المشييد، 
 كأحاطت بن الحنمد، كشا ت فين الربكبيد 

ف الرأم أف يقط اإل لؿ بذنرها، كهونا زيادةه ف  شرح ال جؽ يتـ بوا النلـ؛ فجيس م
 نوا منشكفد ظاهرة، كه  أف اإلنساف إذا  جبت الحرارة  جين ف  مزاج القجب ينكف 
 شجا ان بذاالن مجتوبان، سريط الحرند كاله ب قجيؿ الحقد، زن  ال اطر، حسف اإلدراؾ 

ذا  جبت  جين البركدة ينكف بجيدان،  جيظ الطباع، ثقيؿ الركح   كا 
ذا  جبت   جين الرطكبد ينكف ليف الجانب، سمق النفس، سوؿ التقبؿ نثير النسياف  كا 

ذا  جبت  جين اليبكسد ينكف ىابران، ثابت الرأم، ىيب القبكؿ ي بط كيحتد، كيمسؾ  كا 
ف ناف مفوكمان  -كيب ؿ؛ كهذا النيت  ج  هذا التنزيؿ  ف سرار اإلنساف ف  أ لقن  -كا 

 تنتو ، ك جايب ال تنق  ؛ كقد قاؿ ا كؿ: نثيرة ك فيد، كفيوا بدايط ال تناد 

ف ت جؽ أ لقان إل   نؿ امرلص راجطه يكمان لشيمتن w حػيف كا 
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 كقاؿ آ ر: 
 ال ػجػؽ إف الت جؽ ي ت  دكف  ارجط إل   يمؾ الميركؼ ديدنن

 كلكال أف النزكع  ف ال جؽ شاؽه لما قالكا: ت جؽ فلف 
ك ج  هذا يجرم أمر ال ريبد كالطبييد كقد قيؿ أي ان: " ك الؽ الناس ب جؽ حسف"، 

كالنحيتد كالهريزة كالنحيزة كالسجيد كالشيمد، كربما قيؿ: الطبييد أي ان، ثـ اليادة تاليده 
 لوذن نجوا، أك زايدة فيما نقص فيوا، كمكقدة لما  مد منوا 

  اللٍلة العاشرةاللٍلة العاشرة

اليجـ ش صه إال كلما  دت ف  الجيجد ا  رل كنيمت بوذن الف يجد، تف ؿ كقاؿ: ما ف  
إذا بدلص بالنلـ فين اتىؿ كتسجسؿ حت  ال يكجد لن مقطط كال منفذ ثـ قرأت  جين 

نكادر الحيكاف، ك رايب ما ننت سميتن ككجدتن، فزاد  جبان كأنا أركين ف  هذا المناف 
 إف شاص اهلل تيال   -حت  ينكف تذنرةن كفايدة 

 يقاؿ: إف أسناف الرجؿ اثنتاف كثلثكف سنان 
 أسناف المرأة ثلثكف سنان ك 

 كأسناف ال ى  ثمافه ك شركف سنان 
 كأسناف البقر أربطه ك شركف سنان 

 كأسناف الشاة إحدل ك شركف سنان 
 كأسناف التيس ثلث ك شركف 
 كأسناف الينز تسط  شرة سنان 

 الذم ذنر مف أىناؼ الحيكاف أنن ينتسب مياشن ليلن: البكمد كالكطكاط 
 حش  ما يست نس سرييان: الفيؿ كمف الحيكاف الك 

 كيحن  أف الحيكاف الذم أسنانن قجيجد  مرن قىير، كالذم أسنانن نثيرة  مرن طكيؿ 
الفيؿ إذا كلد نبتت أسنانن ف  الحاؿ، ف ما أسنانن النبار كأنيابن النبار فتظور إذا شب 

 كنبر 
قجبن مايؿ إل  قجب جميط الحيكاف مك كعه ف  الكسط مف الىدر ما  ل اإلنساف، فوف  w
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 الجانب ا يسر 
 ا في  تبيض ف  رحموا، ثـ يىير هناؾ حيكانان 

 الشير المكلكد مط اإلنساف شير الرأس كا شفار كالحاجبيف 
كأكؿ ما ينبت بيد ذلؾ شير الياند كشير اإلبطيف كشير الجحيد: إف  ى  اإلنساف 

ف  ى  بيد احتلمن فوف  قبؿ احتلمن لـ ينبت ف  جسدن الشير الذم يت  ر نباتن، كا 
 ذلؾ الشير يزكؿ، ما  ل شير الياند فونن يبق  

 شير الحاجبيف ربما طاؿ  ند النبر 
 كشير ا شفار ال يطكؿ 

 لألرانب ف  دا ؿ أشداقوا شير، كنذلؾ تحت أرججوا 
 القنفذ ف  فين  مس أسناف ف   مقن 

 كالبريد منوا تسفد قايمد كظور ا نث  الىؽ بظور الذنر 
 رجاؿ يشتاقكف إل  الجماع ف  الشتاص، كالنساص ف  الىيؼ ال

 ال نزير إذا تمت لن مف كالدتن ثمانيد أشور ينزك  ج  ا نث  
النجبد تحمؿ كتبق  ستيف يكمان كيكمان، كهذا أطكؿ ما ينكف، كال ت ط قبؿ أف يتـ حمجوا 

 ستيف يكمان، فوف ك يت قبؿ ذلؾ فونوا ال ترب  كال يبق  لوا كلد 
يؿ الذنر ينزك إذا تمت لن  مس سنيف، كزماف هياجن كنزكن أياـ الربيط كا نث  الف

 تحمؿ سنتيف، كال ت ط إال كاحدان 
إذا باض الطاير كما ناف مف أىنافن ي رج مف البي د الطرؼ اليريض ثـ يرؽ بيد 

 ذلؾ 
نؿ ما ناف مف البيض مستطيلن محدد الطرؼ فوك يفرخ اإلناث كما ناف مستديران 

 يض ا طراؼ يفرخ الذنكر  ر 
 كجرب مف إناث الطير أنوا إذا لـ تججس  ج  البيض تمرض 

القبى إذا هاج ككقفت ا نث  قبالد الذنر، كهبت الريق مف ناحيد الذنر مقبجد إل  
w ناحيتوا حمجت مف سا توا 
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 الحمامد إذا نتفت ريشد مف ريشوا احتبس بي وا أنثر مما لوا بالطبط 
ف بياض البي د، ك ذاؤن مف الىفرة، فوذا  رج فر اف ناف أحدهما مبدأ  جؽ الفرخ م

 أنبر جثدن مف اآل ر، كالذنر منوما مف البي د ا كل  كمف الثانيد ا نث  
 الفا تد تييش أربييف  امان 
 كالحجؿ يييش  شريف  امان 

ف  الر مد تفرخ  ج  ى كر مشرفد  اليد ال ينالوا أحد، كال تكجد ر مد كفرا وا إال  
 الفرط 

اليقاب يججس  ج  البيض ثلثيف يكمان، كنذلؾ نؿ طاير  ظيـ الجثد مثؿ اإلكز كما 
 أشبون، كالمتكسط الجثد يججس  ج  البيض  شريف يكمان، نالحدأة كالبزاة كما أشبن ذلؾ 

 إناث الهرباف تججس  ج  البيض ججكسان دايمان، كالذنر ي تيوا بالطيـ حينيذ 
 الذنر  ج  كاحد، كا نث   ج  كاحد  الحجؿ تيمؿ  شيف يججس

 الطاكس يييش  مسان ك شريف سند، كف  هذن المدة تنتو  ألكاف ريشن 
كيح ف بي ن ثلثيف يكمان، قيؿ: كربما أنثر قجيلن، كيبيض ف  نؿ سند مرة كاحدة، 

ك دد بي ن اثنت   شرة بي د، كيجق  ريشن ف  زمف ال ريؼ كبيدن قجيلن، كذلؾ حيف 
 شجر كرقن، فوذا بدا أكؿ الشجر كظورت فرك ن، كنبت كرقن بدأ ريشن ينبت نيجق  ال

الدلفيف لن لبف، كير ط، كيحمؿ  شرة أشور، كتجد ف  الىيؼ كال تجد ف  زمافو آ ر 
 البتد، كربما  اب تحت المكج ف  الماص ثلثيف يكمان ال يظور؛ كهك محب ل رين ي نجن 

 إذا تمنف منن الجمؿ الذنر ينرن قرب الفرس كيقاتجن 
 الشاة إف مطرت بيد نزكها انتقض حمجوا 

ف نانت اليركؽ الت  تحت ألسف  الهنـ إذا أنزيت كالريق جنكبه ت ط اكالدها إناثان؛ كا 
ف نانت اليركؽ سكداص  النباش الفحكؿ بي ان فوف إناث الهنـ ت ط حملنان بي ان، كا 

ف نانت لكنيف تنكف م تجف ف نانت شقران  رجت شقران فونوا ت ط حملنان سكدان  كا   د؛ كا 
ف هاجت الفتيد أكالن فالسند  الهنـ إذا هاجت المسند منوا أكالن فالسند ذات  ىب، كا 

w ردييده  ج  الهنـ 
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النجب السجكق  ينزك إذا تـ لن ثمانيد أشور، كا نث  منوا تحمؿ ستيف يكمان، كربما زادت 
  يكمان أك يكميف، كجراؤها  م ه اثنيف ك شريف يكمان 

 كمنوا ما تحمؿ ثلثد أشور كتنكف جراؤها  ميان سبيد  شر يكمان 
 إناث النلب تطمث ف  نؿ سبيد أياـ كتبكؿ جالسد، كمنوا ما ترفط رججوا  ند البكؿ 

ذنكر النلب ترفط أرججوا لجبكؿ إذا تمت لوا مف كالدتوا ثمانيد أشور كبي وا ف  ستد 
 أشور 

ناثوا اثنت   شرة سند، كمف أجناسوا ما ذنكر النلب السجكقيد تييش  شر سن يف، كا 
ناثوا نجوا أطكؿ أ ماران مف الذنكر   تييش  شريف سند، كا 

 قاؿ أكميركس الشا ر: إف نجب إديكس هجؾ كهك ابف  شريف سند 
 كليس تجق  النلب شييان مف أسنانوا سكل النابيف، فوذا تـ لجنجب أربيد أشور أبقاهما 

ذا نثر نزك الذنكر منوا كحمؿ اإلناث ينكف ذلؾ  لمد البقر تجق  أسنانوا لسنت يف، كا 
ناثوا تطمث   شتاص كجكد أمطار ك ىب، كا 

 إناث ال يؿ ت ط أكالدها ف  أحد  شر شوران، أك ف  الثان   شر 
ذا شمت الشراب فونوا  الحيات ر بده نومد، قجيجد شرب الماص،  نوا ال ت بط أنفسوا، كا 

 تشتاؽ إلين جدان 
 ا باؿ رفط رججن نما يرفط النجب ا سد إذ

البقر تشتو  شرب الماص الىاف  النق ، كال يؿ  ج  ال د فونوا تشرب مثؿ الجماؿ 
 الماص الندر الهجيظ 

 الهنـ ف  ال ريؼ تشرب الماص الذم تىيبن ريق الشماؿ، كذلؾ الكقت أكفؽ لوا 
ف نانت جنكبان سا  صت حالوا كمر ت الدراج إذا هبت الريق شماالن تتزاكج كت ىب، كا 

السمؾ الذم ي كم إل  الشطكط مف ناحيد البر ألذ مف الذم ي كم الججى كما ناف منوا 
مستطيؿ الجثد فوك ي ىب ف  الىيؼ كهبكب الشماؿ؛ كاليريض الجثد  ج   د 

 ذلؾ، كأنثر ما يىاد السمؾ قبؿ طجكع الشمس لنجبن  ج  الر  ، كطجب الطيـ 
w السند المطيرة،  ف ماص البحر يحجك فيوا كالسمؾ الجاس  الججد ي ىب ف  
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 كالنقرس  -كهك القاتؿ لوا  -النجب لن ثلثد أمراض: النجب، كالذبحد 
 كالداص الذم يقاؿ لن النجب ييرض لججماؿ أي ان؛ فوذا نجب الجمؿ نحر كلـ يؤنؿ لحمن 

مط ال يؿ إذا ألقت حكافرها كقت تنىؿ نبت لوا حافر آ ر  اجلن،  ف نباتن يطجط 
 نىكؿ الحافر 

 ك لمد ذلؾ ا تلج ال ىيد اليمن  
كييرض لج يؿ داص شبين بالنجب، ك لمتن استر اص آذانوا إل  ناحيد أ رافوا، كامتنا وا 

 مف اليجؼ، كليس لوذا الداص  لج إال التسنيف 
ال ينكف ف  بجد الوند  نزير  ال أنيسه كال برم، كف  أرض تيرؼ بنذا يجز البقر نما 

 الهنـ، كف  أرض النكبد تكلد النباش نابتد القركف يجز 
ناث النلب السجكقيد أسرع إل  ا دب مف الذنكر   كا 

جميط أجناس الحيكاف إناثوا أقؿ جرأة كأجزع، ما  ل الذيبد، فونوا أىيب  جقان كأجرأ 
 مف الذنكر 

 اليقاب كالتنيف يتقاتلف، كاليقاب ت نؿ الحيات حيثما كجدتوا 
ؼ بيض البكمد نىؼ النوار في نجن،  ف البكمد ال تبىر بىران حادان ف  الهداؼ ي ط

 ذلؾ الكقت  فوذا ناف الجيؿ شدت البكمد  ج  بيض الهذاؼ ف نجتن 
 بيف اليننبكت كبيف الحرذكف شر،  ف الحرذكف ي نؿ اليننبكت 

قرب  ىفكر الشكؾ يقاتؿ الحمار،  ف الحمار إذا مر بالشكؾ أفسد  شن، فوذا نوؽ بال
ف ناف فين فراخ  رجت منن، فجوذن اليجد يطير هذا اليىفكر حكؿ  منن كقط بي ن، كا 

 الحمار كينقرن 
 الهراب ييادم الثكر كالحمار كينقرهما 

 كالحيد تيادم ال نزير كابف  رس،  نوما ي نلف الحيد حيث كجداها 
كر لجحمار الهداؼ مىادؽ لجثيجب، كالثيجب مىادؽ لجحيد، كالسبب ف   داكة اليىف

أف مياش اليىفكر ف  بزر الشكؾ كفين يبيض، كهك كنرن، كالحمار ير   ذلؾ الشكؾ 
w إذا ناف رطبان 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 99 

البقر ينكف ف  الجباؿ إذا  جت بقرة تبيتوا ا  رل، كلذلؾ الر اة إذا لـ يجدكا بقرة 
 كاحدة ك دمكها طجبكا ساير البقر كفقدكها مف سا توـ 

هجنت كلوا كلد فوف إناث ال يؿ تر ين كتربين، كذلؾ  ال يؿ إذا  جت ا نث  منوا أك
 أف جنس ال يؿ ف  طبا وا حب أكالدها 

ا يايؿ تجق  قركنوا ف  أمانف  سرة ىيبد، ال ترتق  ليل تؤ ذ؛ كلذلؾ قيؿ ف  المثؿ: 
حيث تجق  ا يايؿ قركنوا، فوذا ألقتوا تكقت أف تظور إل  أف تنبت، ن نن قد ألقت 

 ن لـ ييايف أحد القرف ا يسر مف قرنيوا،  ف فين منفيد  ظيمد سلحوا  كقيؿ: إن
ذا ك يت أكالدها أنجت مشايموا مف سا توا، كال يمنف أ ذها  نوا ت نجوا مف قبؿ  كا 

 أف تقط  ج  ا رض 
كا يجد تىاد بالىفير كالهناص، كيفيؿ ذلؾ رجلف أحدهما يهن  كيىفر، كاآل ر 

 الىفير كالهناص ال تحذر السواـ  يرشقوا بالسواـ، فإلىهايوا إل 
كيقاؿ إف ا يؿ إذا نانت أذنان قايمتيف فوك يسمط نؿ ش ص كال ي ف   جين ما يراد بن، 

ف نانتا مستر يتيف  ف  ذلؾ  جين   كا 
 الفود إذا أنؿ اليشبد الت  تسم   انقد الفوكد يطجب زبؿ اإلنساف في نجن كيتيالى بن 

 سذاب م الفد لجحيد ابف  رس إذا قاتؿ الحيجد أنؿ ال
 الجقالؽ إذا  رجت مف قتاؿ بي وا بي ان ت ط  ج  الجرح ىيتران بريان 

أنوا مف قبؿ أطكاقوا الت   -يقاؿ إف ذنكر اليىافير تبق  سند فقط، كالدليؿ  ج  ذلؾ 
ال تظور ف  الربيط، بؿ بيد ذلؾ ب ياـ،  نوا ال تبق  شييان مف الذنكر  -ف  أ ناقوا 

 الياـ الما  ، ف ما إناثوا فو  أطكؿ أ ماران الت  نانت مف 
إذا دنا الىياد مف  ش القبى ت رج ا نث  مف بيف يدين كتطيمن ف  ىيدها حت  

 تورب فرا وا، ثـ تطير كتد ك فرا وا إليوا 
ناث القبى تبيض  مس  شرة بي د، كالذنر منوا يطجب مك ط بيض أنثان فيدحرجن  كا 

فيفسدن، كه  تحتاؿ أبدان ف  الورب منن كت ف   - نن م افد أف تقيد  جين كتشتهؿ  -
wمك ط  شوا، فتبيض ف  أمانف  فيد، كمت  قىدها قامت  نن كأطيمت ف  نفسوا 
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 حت  تبيد  ف أمانف بي وا، فوذا بيد طارت ثـ احتالت ف  الرجكع إلين 
 الودهد ييمؿ  شن مف زبؿ اإلنساف، فجذلؾ رايحتن نريود 

هداة إل  كقت الركاح، ف ما مف أكاف الركاح إل  أف يترحؿ اليقاب تىيد منذ حيف ال
 النوار فو  قا دة ف  منانوا ال تتحرؾ 

كمنقار اليقاب ا  ج  ينش  كييظـ كيتيفؼ حت  ينكف ذلؾ سبب هلنوا  نوا ال تناؿ 
 بن الطيـ، فوذا ف جت لجيقاب ف جده مف طيمن ك يوا ف   شن لحاجد فرا ن إليوا 

تفقد الميقفد الم الب ال تججس  ج  الى ر إال ف  الفرط،  ف أىناؼ الطير الم
  شكند الى ر م الفده لتيقؼ م البوا 

النحؿ تيمؿ  شوا ف  زمانيف: ف  الربيط كال ريؼ  كاليسؿ الذم تيمجن ف  الربيط أشد 
 بيا ان كأجكد مف الذم تيمجن ف  ال ريؼ 

 طيب ف  أسفجن كأ يؼ اليسؿ ينكف أبدان ف  أ ج  اإلناص، كالنق  ال
ف دلنت بيض  ظامن ببيض  رجت منوا نار نما ت رج  ا سد  ظامن جاسيد جدان، كا 

 مف الحجارة 
 الحيكاف الذم لن شير ف  أشفار  ينين ليس ف  أشفار  ينين شير إال الشير ا  ج  

 كالنيامد لوا أشفار ف  الجفنيف ا  ج  كا سفؿ 
حقيقد، بؿ هك  ج  ىكرة البيض، يشبن القنفذ تبيض  مس بي ات، كليس بي ان بال

 الشحـ 
قجب نؿ حيكاف طرفن حاد، كهك أىجب مف ساير جسدن، كهك مك كع ف  كسط الىدر 

سكل اإلنساف، فونن مايؿ فين إل  الناحيد اليسرل،  نن ينكف بوزاص الجانب ا يسر 
 فييادؿ الناحيد اليمن ، فوف اليسرل مف اإلنساف أنثر بردان 

جميط الحيكاف  ظـ إال ف  ال يؿ، كف  جنس مف البقر، فوف ف  قجب  كليس ف  قجكب
 هذيف  ظمان دكف  يرهما مف الحيكاف 
 كنؿ حيكاف لن قجبه نبيره ينكف جزك ان 

w النلب الونديد تتكلد مف نجب كسبط شبين بالنجب 
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 كالحمار حيكاف بارد، كلذلؾ ال ينكف الكحش  منوا إال ف  المناف البارد 
 ؿ ال تشـ أبكاؿ إناثوا نساير ذكات الحافر ذنكر البها

 بيض الطير فين لكناف: بياض كىفرة 
 كبيض السمؾ فين لكف كاحد 

ذا أشمجت ناف  إذا نانت الريق جنكبان ناف المكلكد أنث ،  ف الجنكب إذا هبت رطبت كا 
 المكلكد ذنران 

  جيوا   يكف جميط الىبياف سا د كالدتوـ شوؿ، ثـ تنتقؿ إل  الطباع الهالبد
 ك يكف جميط الحيكاف لكف كاحد، نالبقر فوف  يكنوا سكد  ك يكف البشر ألكاف نثيرة 
ىاحب الييف الناتيد ال يبىر ما بيد  نن بىران جيدان، كالهايرة تبىر ما بيد  نوا، 

  ف حرنتوا ال تتفرؽ كال تتبدد 
الناس كيىيد الفود ربما ننق الدب فيتكلد بينوما سبط م تجؼ المنظر، ال يتناكؿ 

النلب، كي نجوا كيست ف  ف  البحر، فوذا مر بن أيؿه مفاج ة كثب  جين كأنشب م البن 
ف  أنتافن كمص دمن حت  ي يؼ ا يؿ كيسقط فيجتمط  جين هذا الىنؼ مف السباع 

 في نجن، فوف اجتاز بوا أسد ن وت  نن كترنت الفريسد لن تقربان إلين 
قاؿ لوا: الميزل البريد، فوذا أىابت قركنوا شييان ب رض يكناف ميزل جيدة الىكؼ، ي

مف ق باف النـر كلـ ينبت كرقن كال ثمرن، بؿ يجؼ منانن كيسقط ما  جين مف الكرؽ 
 كالثمر 

السجحفاة ت رج مف البحر إل  الرمؿ فتبيض فين، حت  إذا بج  أكانن ك رج أكالدها، فما 
 ف كجون إل  ناحيد البر ناف بريان ناف ناظران إل  ناحيد البحر ناف بحريان، كما نا

كالسلحؼ تمتنط مف الذنراف، في تيوا بيكد يحمجن ف  فمن، كيدنك منوا، فوذا رأت ذلؾ 
 اليكد سننت لن 

كما ناف مف السلحؼ بحريان ف رج إل  البر كأىابن حر الشمس لـ يستطط الرجكع إل  
ر تجؼ كلـ يستطط الرجكع البحر كبق  حت  هجؾ  كما ناف بريان فكقط إل  ناحيد البح

w إل  البر كهجؾ 
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الثيجب يوي ص  شن ككنرن ذا سبيد أحجرة، فوذا طرقتن النلب ك يرها مما يت كؼ ف  
 جحر  رج مف  يرن 

ذا قارب الزرع أف يسنبؿ د ؿ الثيجب فين كتميؾ فرحان بن، فيفسد ذلؾ الزرع، كلذلؾ  كا 
 ذهب كرؽ السنبجد كالشكند سم  احتراؽ الشير: داص الثيجب،  نن يسقطن نما ي

القنفذ ييمد إل  النرمد فيحرنوا فيقط منوا الينب، فيتمرغ فين حت  يمأل شكنن كييكد 
 إل   شن، فوذا بىرت بن جراؤن أطافت بن تجتقط ذلؾ الحب مف شكنن كت نجن 

الذيب إذا هي ص مف ميان كتره كهي ص مف مي  الشاة كتر، ثـ  جقان بآالت المله ، ثـ 
 وما، ىكت الميمكؿ مف الذيب، ك رس الكتر الميمكؿ مف الشاة  رب ب

كنؿ شاة يتناكؿ الذيب مف لحموا ينكف لحموا حجكان لذيذان، كنؿ جزة ىكؼ توي  مف 
 الشاة الت  قد تناكؿ الذيب منوا قمؿ الثكب الميمكؿ منوا مف قبؿ سـ أسنانن 

 النجب إذا مرض أنؿ حجفاص رطبدن 
  كا يؿ إذا مرض أنؿ حيد

 كال بط إذا مرض أنؿ نجبان 
 ا سد إذا أنؿ نجبان فونن ينكف قد  رس فيزكؿ ذلؾ 

 الر مد إذا  يؼ بىرها بقرت مرارة إنساف 
ا  نز البريد ت لؼ حيتانان بحريد، كتدع الجباؿ كتسجؾ طريقان بييدان حت  ت ت  البحر 

نز، كدنكا بوا مف لمناف تجؾ الحيتاف، فجما  رؼ ذلؾ الملحكف سج كا ججكد تجؾ ا  
شاط ص البحر  ج  ظوكرهـ، فوذا نظرت تجؾ الحيتاف إليوا  رجت مسر د إليوا 

 فيىيدها الملحكف 
 ليس مف السباع ش ص ىجبن  ظـ كاحد بل  رز إال ا سد كال بط 

 مف ربط  ج  بدنن سنان مف أسناف الذيب ينكف سريط الجرم 
ؼ الجباؿ كما ناف مشرفان مف الى كر الميزل البريد تنكف ىجبد القركف، ت كم أطرا

 ج  أكديد، فوف بىرت بالىياد ألقت أنفسوا مف تجؾ الى كر لتقيوا بقركنوا، فوف 
wسقطت  ج   يرها هجنت، كف  قركنوا  رزات مستديرات  ج  قدر ما ينكف  دد 
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 سنيوا 
 وا كاليجب أنوا تحفظ إنايوا  ند النبر كتتيودها بالمطيـ كالمشرب تحمجن  ج  أفكاه
الميزل البريد إذا ىيد ش ص مف س الوا تبيتن كر يت باليبكديد مط كلدها كف  

 أطراؼ قركنوا جحرة تتنفس منوا، فوف سدت هجنت منانوا 
 الكرشاف يتحرز ب ف ي ط كرؽ الهار ف   شن 
 كالحدأة ت ط ف   شوا كرؽ اليجيؽ تتحرز بن 

 ال طاؼ ي ط ف   شن ق يب نرفس 
 طانان نوريان التدرج ي ط ف   شن سر 

 جميط السباع كالدكاب  ند المش  تقدـ اليد اليمن  كالرجؿ اليسرل 
 ال تنكف الزرافد إال ف  أرض قجيجد الماص 

إذا هـ أىحاب ال يؿ أف ينزك حماران  ج  فرس جزكا  رفوا فتقر حينيذ كتذؿ لندـ 
 الحمار لوا 

تجامط إناث ال يؿ، كيتكلد يبكناف ثيراف لوا أربيد قركف ال تر   بمجاميد البقر، بؿ 
 بينوما  يكؿ  جيبد المنظر 

ف أر    ينين إر اص يسيران، لننن ساهره الجيؿ كالنوار   الجامكس ال يناـ أىلن كا 
 الجمؿ إذا كقط  ج  الناقد كقط ال راب ستر  ف الرجاؿ، فوف نظر إلين رجؿ   ب 

: إف السنكر يتكلد مف مجاميد الفود لبيض السباع   قالت الرـك
 ال يناـ البـك إال إ فاصة 

كمف اليجب أف السنكر ينكف ىاف  الييف نثير البريؽ  ند امتلص الولؿ كينقص ذلؾ 
 الىفاص كالبريؽ  ند نقىاف الولؿ 

ا في  إذا جاميوا الذنر كاسمن ا فيكاف تحكلت إلين، فوف ظفرت بن أنجت رأسن مف 
 شدة  شقوا لن 

ىهير، سريط المش ، جاد الذهاب الحرذكف تفسيرن ذنر اليقرب اسمن  قرباف، أسكد 
w باليربيد الذم ي رج مف الز فراف 
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التمساح ال ينكف إال ف  النيؿ كنورو ب رض الوند يقاؿ لن: الرسيس كيبيض نبيض 
اإلكز، كربما يكلد منن حراذيف ىهار، ثـ ينبر حت  يبج  طكلن  شر أذرع، كيزداد طكالن 

 نجما ازدادت سنك حياتن 
 اليسرل نافيد لحم  النافض  كسنن

 كذنر أنن يجامط ستيف مرة ف  حرند كاحدة كمحؿ كاحد 
ف  رب  الحمار الكحش  يتكلد بيف الفرس كالفيؿ، كلن قرف ينبت مف أنفن ن نن سيؼ، كا 

 شجرةن قطيوا كبن يقاتؿ الفيؿ كيبيى بطنن بقرنن، كلـ ييايف مف هذا الجنس أنث  قط 
ف ك ط ف  البحر حكت يقاؿ لن: الب كس، يتكلد مف الىا قد إذا نانت ف  البحر كا 

ذلؾ الحكت بيف اثنيف ف نل منن تحابا كال يحقد أحد  ج  ىاحبن، كيتآ ياف أحسف 
 اإل اص 

نجب الماص أبدا ذنبن  ج  ظورن كاقط مط انطباؽ كالتكاص، ير   نبات ا رض، كهك شديد 
ديوـ شيؿ النار، في تكف مجثموا، الجزع مف المنار، فوذا ناف الجيؿ  رج الىيادكف ب ي

ف ناف منوا ذنر لـ يجامط أنث  قط،  كتجؾ ال تتحرؾ لجز وا مف النار حت  تؤ ذ، كا 
ذا أرادت المجاميد فونوا تجتمط كتججد فتفرخ   كا 

ف أ ذ ىياد بشبند كاحدان كثبت نجوا حت  تد ؿ الشبند آبيد فراؽ بي وا بي ان   كا 
 قرس انتفط بن جدان كمف لبس جكربان مف ججكدها كبن ن

ذا ابتج  إنساف بر اؼ ثـ أ ذ قطيد مف ججدها، ثـ انيقد ف  لبف كاشتمن انقطط ذلؾ  كا 
 الر اؼ 

اليرابيط إذا اجتميت ف  مك ط ارتفط رييس لوا حت  ينكف ف  مك ط مشرؼ أك  ج  
ى رة أك تؿ ينظر منن إل  الطريؽ مف نؿ ناحيد، فوف رأل أحدان مقبلن أك سبيان ىر 

سنانن كىكت، فوذا سميتن انىرفت  ف المك ط إل  جحرتوا فوذا أ فؿ ذلؾ ب 
ك اينت البقيد سبيان أك راجلن قبؿ أف يران ذلؾ الرييس انىرفت إلين كقتجتن لت ييين أك 

  فجتن 
ذا ناف حسف الرىد م ت اليرابيط فقطيت أطرأ ما ينكف مف ال  رة كأطيب اليشب  wكا 
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 يد كتنرمد فحمجتن ب فكاهوا حت  ت تين تح
ذا نانت ف  جحرتوا  رج الرييس أكالن فيبىر الطريؽ، فوف لـ ير أحدان ىر ب سنانن  كا 

 كىكت لوا لت رج فتر   
ف  البحر حكت يقاؿ لن: مكف ،  ييؼ الجسد، قجيؿ القكة، إذا جاع  رج إل  

الشاط ص فاستجق   ج  الرمؿ ف قاـ شكند ف  رأسن، فوذا نظر إلين حكت آ ر جاص 
 لي نجن يظف أنن ميت، فيد ؿ بطنن تجؾ الشكند فيقتجن بوا كي نجن  مسر ان 

ذا ألق  الملح ىنارتن كلقيت ذلؾ الحكت رم  منانن بتجؾ الشكند الحادة يد الملح  كا 
 فت در كيطرح أداة ىيدن 

فوذا رأل الحكت أف الىنارة دا جت أ ل ن  جبت الظجمد  ج  بىرن كمات مف 
 سا تن 

ت  جب، كهك أف الىا قد ال تدنك مف ججدن، كالملحكف يهطكف كف  ججد هذا الحك 
سفنوـ بن  ندما يتبينكف الىكا ؽ ككقكع المطر، كيدنك هذا الحكت إل  طرؼ مقدـ 

السفيند فيمسؾ بطرفن الجطيؼ، فجك اجتميت الرياح نجوا ب شد هبكبوا لـ تستطط تحريؾ 
 لـ ي ؼ  ج  سفينتن  رقان  تجؾ السفيند، فمف أ ذ مف ججدها كسمر بن شراع السفيند

 السريط الح ر أربيد: النمر كالحريش ك نز الجبؿ كنباشوا 
  دك الحيات أربط: القنفذ كالفيؿ كا يؿ كاليقيؽ 

 الجباف اثناف: ا رنب كا يؿ 
 ذك الزهك ثلثد: الفرس كالديؾ كالطاكس 

 ذك حدة السمط ثلثد: الذيب كالحمار كال جد 
 لثد: اليىفكر كالحماـ كاليقيؽ القادر  ج  التزاكج ث

 ذك الشوكة ثلثد: اليىفكر كالثكر كالباشؽ 
 لمتحارس بالجيؿ اثناف: النرن  كالبط 

 ناف  فرا ن ثلثد: النياـ كالهداؼ كاليقاب 
w محب الظجمد ثلثد: البـك كال فاش كال جد 
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 ذك حدة البىر ثلثد: اليقاب كالظب  كالباشؽ 
 بيف النلب لـ تنجب  جين مف أ ذ لساف  بط كمر بن 

مف مر بمناف نثير ال باع ف  ذ بيدن أىلن مف أىكؿ  نب الحيد هربت منن  ك نب 
 الحيد هك الحنظؿ 

 كذنر الحبارم يقاؿ لن: ال رب 
 إذا أراد إنساف أف يتزكج امرأة فجينظر إل  أبيوا كأ يوا فونوا بييانن كبيف يدين أحدهما 

 الكالد نالدببد كالنحؿ كالدبر  مف الحيكاف ما ال يشبن الكلد
أما الدببد فت ط أكالدها تكايـ ال ىكر لوا حيف تكلد،  ير أف أموا توي ص، كتسكيوا 

 بجحسوا إياها ب لسنتوا    
 كأما الدبر فونوا تجد دكدان يتىكر بيد ذلؾ 

ال فادع كالهيالـ كالسرطانات ال  رر  جيوا ف  ماص كال يبس، لننوما  ندها سياف ال 
 وجؾ ف  بر كال ت نؽ ف  بحر ت

نؿ ما أنؿ الجحـ فوك ذك أسناف قكاطط ىلب، كأ ناؽو قىارو شداد، كم الب كأظفارو 
 حداد، كمناقير ميقفدو جذابد 

لألسد ثلث طبايط: ا كل  منوا أنن إذا مش  فشـ ريق الىياديف  ف   ج  آثارن بذنبن 
 يدكن لنيل يتبين الىيادكف كيقفكا  جين ف   رينن فيتى

كالثانيد أف الجبصة تجد شبجوا ميتان، فل تزاؿ تحرسن حت  ي ت  أبكن ف  اليـك الثالث فينف  
 فيـ ن رن فيبيثن 

 كالثالثد أنن يفتق  ينين إذا ناـ كهما يقظتاف 
ف افترس ا سد  كمف تمسق بشحـ نج  ا سد كمش  بيف السباع لـ ي فوا كلـ تقربن؛ كا 

 ريحوا منتند جدان  الفريسد كلـ ي نجوا ميز أف
 كأىناؼ الحيكاف الت  تج  الدـ ب لسنتوا: النلب كالسنانير 

نما تنفتق بيد ذلؾ   ا سد: ت ط أكالدها  ير منفتحد الييكف، كا 
wكأما ا سد  اىد فجيس لن مف جنسن قريف، كال يرل شييان مف السباع نفؤان لن فيىحبن، 
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جودن الجكع كيور زييرن نثيران مف الحيكاف كال يقرب شييان مف بقايا فريستن با مس كلك 
 الذم هك أ ظـ منن جسمان كقكة 

نما تجد الجبكة كاحدان كي رؽ بطف أمن ب ظفارن كي رج منن   كا 
ل  مك ط الطير إذا  الثيجب إذا جاع فجـ يقدر  ج  ىيدو  مد إل  أرض شديدة الحر كا 

بن دا لص حت   حم ، فاستجق   ج  ظورن كنظر إل  فكؽ، ثـ ا تجس نفسن كأ ذ
ينتف  انتفا ان شديدان فيحسبن الطير قد مات، فيقط  جين لي نؿ منن نما ي نؿ الجيفد، فوذا 

اجتمط الطير انتفض سرييان كقبض  ج  ما كجد ف نجن،  نن ذك  بو كمنر، نذلؾ 
طبييتن إف أىابن  رر ف ثر فين آثاران كنجـ فين نجكمان أ ذ مف ىم  شجرة تد   

 أها بن قنطكريا ف بر 
القدر أهي  الحيكاف لقبكؿ التيجيـ، كهك ليكب   كب سريط الحس، ال ينكف ف  بجد 

نثير السباع،  دك لجميط الحيكاف، مجيق اإلهاب، نوكشه  طكؼ، إال أنن إذا شبط ناـ 
ف   ارة ثلثد أياـ، فوذا  رج ىاح بىكت  اؿو ت رج منن رايحد طيبد، فيجتمط إلين 

 الحيكاف لحسف ىكتن 
ف أراد  تجن فجيتمسق بشحـ ال بط كيد ؿ  جين ف   ارن، فونن ال يمتنط؛  فيؼ كم

، حديد الشد يقظاف   الجـر
دابد يقاؿ لوا بالفارسيد درباست إذا طجبن القانص استجق  لظورن كأران أنن ال  ىيد لن، 

 ن نن قد  جـ ما يطجب منن 
جيؿ الىنؼ الجرمص  جؽ الجباف مف الحيكاف ال ايؼ سريط الح ر سريط الحرند، ك 

 اليادم بط ص الح ر مبجدان 
ال بط م الفد لجميط أجناس الحيكاف، كذلؾ أنوا تىير مرة  بيان ذنران كمرة أنث ، 

 تجقق أحيانان نالذنر، كتقبؿ الجقاح أحيانان نا نث  
 كطبييتوا أنوا إذا رأت النجب ف  ليجد مقمرة مشت  ج  اآلثار ككطيت ظجن فكقط 

 كأ ذ لسانوا كمر بيف النلب لـ تنجب  جين، كلـ تيرض لن  كمف قتؿ  بيان 
w كمف مر بمناف نثير ال باع ف  ذ بيدن أىلن مف حنظؿ، أسنتوا  نن كهربت منن 
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القنفذ  دك الحيات، إذا قبض  ج  حيد ترنوا ت طرب  ج  شكنن حت  تمكت، فوذا 
 ماتت قطيوا قطيان 

   مهارتن الدب يقتؿ الثكر، كالهالب  جين االنحجار ف
ناثن فويى  الفيؿ ليس لن شوكة السفاد، فوذا أراد الكلد أت  ريا ان كجنانان فيوا الجقاح هك كا 
لن الجفاح برايحتن كقكة حرارتن شوكتن فتسافدت، فوذا كلدت كلدت قايمد،  ف أكىالوا 
ا ليست مكاتيدن ن كىاؿ الت  تجد بارند كراب د  ير أنوا تجد ف  الماص حذران  ج  د فجو

أف يمكت إذا كقط  ج  ا رض، فجذلؾ تد ؿ ساحؿ البحر حت  يبج  الماص بطنوا فت ط 
 كلدها  ج  الماص نالفراش الكثير كالذنر ف  ذلؾ يحرسوا ككلدها مف الحيد 

 ما أشد  داكة الفيؿ لجحيد؛ حيثما أىاب الفيؿ الحيد كطيوا كقتجوا 
ف هك سقط  ج  جنبن لـ يستطط القياـ، إنما نكمن   إذا اتن   ج  شجرة كا 

ي تكف الشجرة فينشركنوا  -لما  رؼ أهؿ تجؾ البلد نيؼ نكمن  -كمف هناؾ 
بالمنشار، فوذا أتاها الفيؿ كاتن   جيوا كقيا  ج  ا رض ميان، كحينيذ يشتد ىياحن 

بىكت رفيط، كيجتمط إلين لذلؾ فيجده نثيرة تحاكؿ مياكنتن  ج  النوكض كاالنبياث، فل 
ؾ، فتىيق جما توا بىكت كاحد جز ان مف  يؼ حيجتوا ك جزها حت  تقدر  ج  ذل

ي ت  الفيؿ الذم هك ف  الجسـ أىهر، كف  الحيجد أنبر منوا، فيد ؿ مشفرن تحت 
نما  الفيؿ الساقط، كتفيؿ نفيجن جمييان ف  إد اؿ مشافيرها تحتن حت  تد من فينبيث، كا 

لطكيؿ المشفر الطكيؿ لينتف  بن نكف رأس الفيؿ ف   نؽ قىير، كنكف لن بدؿ الينؽ ا
 مف ال يؽ؛ كبن يتناكؿ طيامن كشرابن 

ك جقت قكايمن  ير منفىجد، لننوا نا ساطيف المىمتن كالسكارم الكثيقد لتحمؿ النثير 
الثقيؿ؛ كربطت بيراقيب ىهارو  ير منحنيد كال منثنيد  ج  ا كىاؿ، لنف  ظامن 

 مفر د إفرا ان 
 د سند؛  ير أف الدرذاف كالبؽ تيجؽ بالفيجد فتؤذيوا تطكؿ أ مارها إل  ثلثماي

ف د جت أ دكدان مت ججان م طرمان  السمندؿ: دابد ال ت اؼ النار،  نوا ال تحرقوا، كا 
wبالنار لـ تحفؿ بذلؾ، كىارت النار الت  تبيد ا جساـ مبيثان لوذن الدابد المويند 
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البسيط كهبكب أركاحن الطيبد؛ كن ارة الحقيرة، تستجذ التقجب فيوا استجذاذ القجب بالوكاص 
 ججدها كتنقيتن بالنار، فيزداد بالنار حسف لكف 

 ا رنب مف طبا وا الجبف كال كؼ، كه  نثيرة الكالدة 
النجب ذك فحص كاقتفاص لألثر، كبشمن يسترشد كيوتدم كيستدؿ إذا شـ المكل   رفن إف 

 ناف لن أك لهيرن 
 شد لمف  رفن كمف طبا ن التر   كالبىبىد كالوشا

ليس ف  الحيكاف أشد حبان لىاحبن منن، فوف أشار لن  ج  ىيد كثب ناىبان رأسن رافيان 
ذنبن مستيدان نالفارس البطؿ كالشجاع النجد، مط نشاطن ف  الطجب كهك ييجـ أف الىيد 

 ليس بحا ر، لنف ذلؾ منن حسف طا د 
ما قد  ود كشكهد، كذلؾ ف ما حب بيض جراص النلب لبيض إذا ناف أ ان  ـ ك ب فم

أنن حيث ناف يطرح لوا الطياـ ف  الكسط، فل ي طؼ كاحد منوا ذلؾ، كلننوا تتياطان 
 بينوا بسنكف كتمنيف بي وا لبيض،  ير مست ثرة بن كال محاربد  جين 

ف كط ص الفرس أثر كطص  الفرس مف طبا ن الزهك كالحرارة كشوكة اإلناث لجسفاد  كا 
  اف مف جسدن نجن الذيب ارتيد ك رج الد

الذيب إذا رأل اإلنساف مبطيان  طكن كهك سانفه سنت  نن، فوف رآن  اؼ كجبف اجترأ 
 كحمؿ  جين كنبسن 

كليس نؿ ذيب ييدك، كلنف هك الذم ينكف  اريان؛ كفين  جتاف: إحداهما أف ينكف 
ل منفردان يمش  كحدن، كا  رل حدة سمين، إف  ف   جين مناف الهنـ أت  منانان ك ك 

ىكتيف أك ثلثد، ثـ سنت منىتان  ىكات النلب الت  مط الهنـ كنباحوا حيف سميت 
 كاصن، فوذا سمط نباح النلب شد مسر ان نحكها، قاىدان إليوا؛ فوذا قرب مف الهنـ ماؿ 

 إل  ناحيد أ رل  اليد مف محرس النلب فا تطؼ ما أمننن  طفن مف الهنـ 
الد الذنكر جاص الفحؿ فانتزع  ى  تجؾ الذنكر حمار الكحش إذا كلدت ا نث  ا ك 

كقطيوا ب سنانن لنيل تىاد أك تشارنن ف  طركقدو، إال أف ا نث  ربما ك يت كلدها 
wف  مناف  امضو حت  يشتد جسمن كتىجب حكافرن، كيقكل بالشد  ج  النجاة مف 
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 الفحؿ، كلوذا السبب يقؿ منوا الفحكؿ 
اننده جدان،  ير أف لوا مف قكة الجسـ كسر د الحريش دابد ىهيرة ف  جـر الجدم س

الح ر ما ييجز القناص  نوا، ثـ لوا ف  كسط رأسوا قرف كاحد منتىب مستقيـ، بن 
 تناطق جميط الحيكاف فل يهجبوا ش ص 

احتؿ لىيدها ب ف تيرض لوا فتاةن  ذراص ك ييدن، فوذا رأتوا كثبت إل  حجرها ن نوا 
بيييد ثابتد، فوذا ه  ىارت ف  حجر الفتاة أر يتوا تريد الر اع، كهذن محبد فيوا ط

مف ثديوا  ج   ير ح كر الجبف فيوا حت  تىير نالنشكاف مف ال مر كالكسناف مف 
، في تيوا القناص  ج  تجؾ الحاؿ فيشد مف كثاقوا  ج  سنكف منوا بوذن الحيجد   النـك

يؿ فان مف ا يؿ  دك الحيات إف قربت منن حيد فانجحرت ف  ىدع ىفا مأل ا 
الهدير أك مف حيث كجد فدفين ف  ذلؾ الىدع، ثـ اجتذب الحيد إلين بالقكة حت  

ف نانت فكؽ أنزلوا، كنذلؾ إف نانت أسفؿ، فوف ناف جاييان أنؿ ما أىاب  يقتجوا، كا 
ف لـ ينف بن جكع قتجوا كترنوا فىارت الحيات ذكات السـ الز اؼ المميت لنؿ  منوا، كا 

 نن  ذاص هذن ا يايؿ، كينكف مليمان لوا لذيذان  ندها مف أىابن أك  الط بد
ف د ف البيت الذم فين الحيات بد اف حريؽ قرف ا يؿ فرت منن نجوا  كفان   كا 

 ج  أف ا يؿ نفسن جبافه شديد الر ب، إذا أنؿ الحيد بدأ بذنبوا حت  ينتو  إل  
تبق  ف  الوكاص  كتنثر رأسوا، ثـ يقطين ب سنانن، كأنبر مف ذلؾ أنن يتيجؽ برصكسوا ك 

 فين المرة كييطش  طشان شديدان فييكج إل   دير الماص 
الهزاؿ، يقاؿ: ليس ف  الحيكاف أبىر مف الظباص؛ كيقاؿ لوا باليكنانيد النظارة 

 كالمبىرة 
الثكر دابد  مكؿه ندكده مقدره جسمن بقدر قكتن  مف طبييتن نثرة المن  كتكقد شوكة 

ذلؿ لجيمؿ كلـ يسنف كلـ يىق جسمن  ف الهجمد تحؿ جسمن السفاد، إف لـ ي ص لـ ي
 كتنحجن، كال ىاص يقطط ذلؾ نجن  كبينن كبيف الدب  داكةه شديدة 

أ نز الجبؿ كنباشن كه  ا ركاص كالتياتؿ هذا جنس متمرد ف  الجباؿ سريط الح ر ف  
w الشكاهؽ كالتكقؿ فيوا كطبييتوا أف تجد تكايـ 
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 يحمؿ، ف ما أنث  ال يؿ إذا نانت حاملن فكطيت أثر الذيب قد يكجد مف البوايـ ما ال
 بحافرها أجو ت حمجوا 

يناسن، ال ي ؿ  ف  الحمار ف  طبييتن ميرفد ىكت اإلنساف الذم ا تاد استما ن كا 
 طريؽ سجنن مرة كال ي طين، إذا  ؿ رانبن الطريؽ هدان كحمجن  ج  المحجد 

 ذنر أحدان سميان منن كأما حدة السمط، فجيس ف  البوايـ فيما ي
اليامكرة دابد كحشيد نافرة، لوا قرناف طكيلف، ن نوما منشاراف تنشر بوما الشجر؛ إذا 

 طشت كردت الفرات ك جين  ياطؿ ك ياض مجتفده أشجارها تفر ت مف أ ىانوا 
 ىكفه طكاؿ دقاؽ مشبند، فوذا شربت ريوا كأرادت الىدر اشتوت االستتار كاليدك 

ر كلحت هناؾ فيجؽ قرناها بتجؾ الهىكف الجدند المتيند، كنجما  الجتوا بيف تجؾ ا شجا
لتفجت ازدادت ارتباطان فوذا  جرت مما كقيت فين  جت جز ان، كسمط القناص ىكتوا 

 ف تكها فقتجكها 
الجمؿ: حقكد، يرتىد مف  اربن الفرىد كال جكة لينتقـ منن؛ فوذا أىاب ذلؾ لـ يستبؽ 

ناـ مقبب ينكف لنثرة الحمؿ كاحتماؿ الثقؿ، كأكىاؿ رنتبن ىاحبن، ف ما ظورن فذك س
ك راقيبن نباره ىلب، كأكتارها ك ركقوا متيند شديدة، ك ىبن كثيؽ لـ يشتد ب هط 
التحاـ مفاىجن كاتىالوا كلـ يسترخ مطكيان، لننوا هييت  ج  اال تداؿ ليوكف  جين 

   ذلؾ بذلؾ البركؾ كالنوكض بحمجن، مط تسويؿ االرتقاص  جين ف
 البهاؿ: نكعه هجيف قد أنبينا أنن ال يجد، إال أنن أهدل لجطريؽ لجناس كأثبت حفظان 

 الثيراف كنؿ ذم قرف ال ي  ذن الفكاؽ 
كأما سباع الطير كآنلت الجحـ منوا فىلب ا ظفار، حجف المناقير ذات حدة كقكة، 

 قكيد ا جنحد 
 كالنكاهض الت  فيوا القكادـ أنثر طيران 

ىجؼ ف  طبييتن،  ير أف لن مط ذلؾ إيقاظان لجنايـ بىياحن ف  آناص الجيؿ،  الديؾ
كالتبشير بوقباؿ الىبق كطجكع الشمس، يؤنس السيارات ف  السفر بىياحن ف  الجيؿ، 
ذا سمط  wكيحر وـ  ج  السير، مط إيقاظن الفلحيف ليمجوـ، كالىناع لىنا توـ، كا 
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 مر وـ  المر   ىكتن دا جوـ مف ذلؾ ركحه ك فد مف
الطاكس يحب الزيند،  ير  فيؼ الطبييد، يد كن زهكن كحرىن  ج  التزيف إل  نشر 

 ذنبن ك قدن نالطاؽ لتران ا نث  بحسف زينتن 
النران  تتحارس بالجيؿ؛ كيجيؿ الحارس منوا يتردد ف  المحجد كيوتؼ بىكت يسمط 

ان  نن حت  تق   نجوا محذران، فوذا ق   نكبتن استراح كأ قبن الذم ناف مستريحان نايب
ما يجزموا مف الحراسد، فوذا طارت لـ تطر متقطيدن، لننوا تطير نسقان  ير مشتتد، 

يقدموا كاحد منوا نالرأس كالوادم لوا حت  تتجكن نجوا الزمدن ىفوا، ثـ ييقبن بيدن آ ر 
كيد؛ متقدـ حت  يىير المتقدـ ا كؿ مت  ران ف  آ رها، كتقتسـ نرامد المتقدـ نجوا بالس

 كفيوا ما يبيد سفرن كينتقؿ  ف مىيفن إذا هجـ الشتاص 
 البط لن يقظد حارسد تدؿ  ج  حدة حسن 

 الجراد ميركؼ الحاؿ 
اليقاب تطجب  يف الماص، فوذا أىابتوا تحجؽ طايرةن إل  حر الشمس كهك مك ط 

 دكرانوا فيحترؽ ريشوا كما ناف مف جناح، ثـ تهكص ف  تجؾ الييف فوذا ه  قد  ادت
 شابد كتذهب ظجمد  ينيوا 

كأما الطريق فيتقيض اهلل لن طايران يقاؿ لن: قاس في من إلين كال يد ن يوجؾ، كلننن 
 يقكين كيربين مط أفرا ن 

 كأجنحد اليقباف مفىجد شبن ريشوا 
 كبىرها قكم بييد تحت الشياع المستنير 

 كيقاؿ: إنوا أبىر الطير 
ثـ يح نوا، فوذا تحرنت الفراخ كطارت  الحجؿ ي ت  أ شاش نظراين فيسرؽ بي وا

 لحقت ب مواتوا 
البـك م كان كمحجن ال راب، يكافقن الجيؿ،  نن بالجيؿ بىير كبالنوار نجيؿ، مط حبن 

w التكحد كال جكة بنفسن، كبينن كبيف الهرباف  داكة ما تنق   
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، إما ف  ذركة النسر يت ذ كنرن ف  المناف اليال  المرتفط، ك جين يقط كفين يناـ نالراىد
 الجبؿ أك ف  كسطن مف شظايان كثنايان كمك ط المنيد 

ذا حمجت زكجتن م   إل  الوند ف  ذ مف هناؾ حجران نوييد الجكزة إذا حرؾ سمط بن  كا 
نىكت الجرس، فوف  سرت  ج  زكجتن  -يتحرؾ ف  كسطن  -ىكت حجرو آ ر 

 ر الكالدة جيجت ذلؾ الحجر تحتوا ك جت  جين فيذهب  نوا اليس
قاؿ: كرأيت مرة أنث  مف جنس الطير مات زكجوا فامتنيت مف الطياـ كالنـك ليال  

نثيرة ىارت فيوا نالنايحد البانيد  ج  زكجوا بتنفس الىيداص كزفرات الحزف ال تجقط 
 أيامان متتابيد شييان 

البزاة مف طبييتوا أف تداكم أنفسوا كفرا وا فل تمكت،  نوا تستيمؿ ف  بيض المرض 
 الداص نبتدن تيرفوا كتيرؼ طبوا     كمنن ما ينقص كيزيد ك 

 النياـ: ال ييكؿ أفرا ن إال أيامان يسيرة، ثـ يدح وا كيطردها مف  ندن إنناران لوا 
الهداؼ ال يبيض كال يفرخ مف سفاد، فوذا أفر ت أنثان فرا ان لـ يزقوا كلـ يطيموا، إال 

لحموا، فتفتق أفكاهوا كتبجط ما د ؿ فيوا أف البؽ كالبيكض يقط  جيوا لزهكمتوا كنتف 
 مف ذلؾ البؽ، فوك يمسنوا كيقكيوا 

أنحاص طيراف الطير م تجفده نا تلؼ الطير، بي وا يطير قريبان مف ا رض نالبط كما 
أشبون، كبي وا يرتفط،  ير أنن ال يبيد، نالحماـ كالهرباف، كبي وا يحجؽ تحجيقان، 

 زاة ناليقاب كالىقكر كا جادؿ كالب
كما ناف مف الطير بدنن أ ظـ مف جناحن فوك قريب الطيراف مف ا رض، لسر د إحناص 

 أجنحتن كا طرارن إل  الكقكع  ج  ا رض 
البي ان  كا بهث: هذا طاير يحب كلدن، فوذا تحرنت فرا ن كدرجت  ربت كجون 

ب  جيوا ب جنحتوا فيد كن المحؾ كاله ب المطبك اف فين إل  قتجوا، فوذا ماتت انت 
ا بكاف كأقاما  جيوا شبن الم تـ ثلثد أياـ، ثـ إف ا ـ ف  اليـك الثالث تشؽ جنبوا حت  

 يقطر دموا  ج  تجؾ الفراخ، فيىير ذلؾ نشكران لوا بيد مكتوا 
wمالؾ الحزيف ينشؿ الحيتاف مف الماص في نجوا كه  طيامن؛ ال يحسف السباحد، فوف 
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شاط ص النور ف  بيض  ح احن، فوذا  أ ط ن انتشاؿه فجاع طرح نفسن  ج 
 اجتميت إلين السمؾ الىهار لت نجن أسرع  نؿ ما يؤنؿ منن 

 مف الطير ما يجقق مف هبكب الريق، ال يحتاج إل  تزاكج كال إل  سفاد 
كال فاش لن  ىيتاف ن ى  الحيكاف، كلن أربط قكايـ كأسناف حداد ن سناف ذكات 

 ان، كججدن أمجس ا ربط، ير ط كلدن مف الجبف إر ا 
اليقيؽ ال ي كم تحت سقؼ كال يستظؿ بن، كلننن يوي ص كنرن ف  الكا ط المشرفد 
الياليد كاليراص الناشؼ كجن الوكاص الفسيق؛ كطبييتن الزنا ك ياند الزكج، فوذا با ت 
ا نث  بي وا ح نتن بكرؽ الدلب ك طتن نيل يقربن ال فاش، فوف مسن مرؽ البيض 

 مف سا تن كفسد 
 النحؿ يجد مف  ير لقاح الذنكر 

الحيد إذا هرمت كنؿ بىرها كاستر   ججدها د جت ف  ىدع ىفاة  يؽ أك جحر 
 ا ط ييسر  جيوا النفكذ فين حت  ينسج   نوا ججدها فت ت   يف الماص فتنهمس فيوا 
حت  يقكل لحموا كينيىب، فوذا ه  فيجت ذلؾ  ادت شابد نما نانت  فوذا أرادت ف 

ف  ربت  ربد  ت  ص  ينوا أنجت الرازيانى الرطب فاشتفت  يناها كاحتد بىرها، كا 
 بقىبد استر ت فجـ تستطط الفرار، فوف ثنيتوا كثبت كسيت هاربد 

 إف أنقط الحسؾ ف  الماص ثـ ن ق ذلؾ الماص بيف يدم جحر الحيد فرت مف هناؾ 
ف ك ط ف  جحرها أص حمصو رطب فرت أي ان   كا 

ف رأت الحيد إنسانان    ريانان استحيت منن كلـ تقربن كا 
ف شدخ رأسوا ماتت  ف رأتن ناسيان حمجت  جين بجرأة شديدة؛ كما أشد طجبوا لث رها؛ كا  كا 

 مف سا توا 
السمسمد، كه  حيد حمراص براقد، إذا نبرت كأىابوا كجط الييف كنمدت التمست حايطان 

ا د ؿ شياع مقابؿ المشرؽ، فوذا تبدت الشمس أحدت إليوا بىرها قدر سا د فوذ
الشمس  ينوا نشط  نوا اليم  كاإلظلـ، كال تزاؿ تفيؿ ذلؾ سبيد أياـ حت  يتجدد 

w بىرها تمامان 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 115 

ا في  تزاكج دابدن بحريدن، ت ت  ا في  شفير البحر فتىكت، كىكتوا مويىه لتجؾ الدابد 
 البحريد 

 مف أحرؽ  قربان طرد برايحد حريقوا  قارب ذلؾ البيت 
فو  جكفاص نوييد المزمار ميقفد الرأس منكند الجدغ، فوذا  ربت  ف ما حمد اليقرب

 شييان تحرنت ف رج سموا كجرل ف  حمتوا كسرل ف  المجدكغ 
 اإلناث مف بنات  رسو إنما تجقق مف أفكاهوا كتجد مف آذانوا 

مف  ادة هذا الجنس أف يسرؽ ما كجد مف حج  الذهب كالف د، كي بؤن ف  جحرتن، 
  ابيت حبكبان  جط بي وا ببيض، ن ف  مجن  مؿ الطبا يف ف  فوف كجد أي ان ف

  جط التكابؿ 
 الفار الفارس  أطيب ريحان مف نؿ طيب 

ف أ ذ إنساف جرذان فربطن ف  بيت فرت منن الجرذاف نجوا   كا 
ف ك ط ف  جحر الجرذ البرم كرؽ الدفج  ماتت الجرذاف   كا 

اف، ثـ تتحكؿ بي د ثـ تتىكر ف  هييد الدكدة الونديد ه  دكدة القز، لوا ف  رأسوا قرن
 أ رل، ذات جناحيف  ري يف منتىبيف، كىنا توا دمقس الحرير 

النمؿ  مكؿ مكاظب، فوذا جمط الحب قطين نيل ينبت إذا أىابن الندل كالبجد، 
 كي رجن كيبسطن  ند فـ الجحر، فوذا يبس أد جن 

جحرتن كال يكلد مف تزاكج،  كمف جرب طبايط النمؿ فجيدؽ النبريت كالحبؽ كيذرهما ف 
كلننن ي رج منن ش ص قجيؿ ىهير فيقط ف  ا رض فيىير بي ان، ثـ يتىكر مف 

ذا شمت الكرد مكتت كأجنحتوا مدمجده الىقده بوا   البيض بالوييد الت  تيرل، كا 
نما تنجؿ مف  فف الماص ككس ن كنتنن   البؽ كالبيكض ال نتاج لوما، كا 

 تحت سريرن لـ يقربن بؽ كال بيكض  كمف ك ط  ىف الينب ف  مك طو 
كمف أراد أال يت ذل بالبرا يث فجيحفر ف  كسط البيت حفرة كيمألها دـ تيس فوف 

 البرا يث تجتمط هناؾ 
ف ك ط ف  الحفرة كرؽ دفج  مات البرا يث  w كا 
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ال جد  ير ذم  ينيف، دايـ الحفر ف   ير نفط؛ كطيامن مف أىكؿ النبت ك ركقن 
 ، فوك يىيب ذلؾ ف   لؿ حفرن الذاهبد ف  ا رض

يقاؿ: إف ف  بجد نذا نوران ماؤن ف  البحر منحدران إلين  ج  حاؿ طبييتن ست سا ات، 
 كف  الست الثانيد يحتبس ماؤن ف  ينبك ن كيرل جكفن نا بان قد يبس 

كنوران آ ر يجرم ف  نؿ سبط سنيف نور نبريت، كال ينكف فين سمؾ،  ف ماصن يتهير 
 لث مرات، كينبيث منن شبن ثكر ليس لن رأس ف  نؿ يـك ث

كأهؿ الشاـ إذا أرادكا أ ذن ألقكن ف  سفيند، كال يستطييكف قطين بف س كال نسرن بحجر، 
إنما يؤت  بالماص المنتف كدـ الحيض في جطاف جمييان ثـ ين حاف  جين، فوذا كقيا  جين 

 تحجؿ كتنتؿ نتلن ىهاران، كتستيمؿ ف  أشياص ينتفط بوا 
يف النار تنبط منوا ناره ت  ص بالجيؿ لجسيارات فل تطف  كال تحتاج إل  ش ص يمسنوا،  

 لننوا محفكظد بالحجارة؛ إف حمؿ إنسافه منوا شيجد قبسو إل  مك ط لـ تكقد 
 البحر الميت يقاؿ لن ذلؾ  نن يمكت فين نؿ ح  

ما شارعه إل  السرطاف ينسج  ججدن ف  السند سبط مرات، كيت ذ بجحرن بابيف: أحده
ذا سج  ججدن سد  جين الشارع إل  الماص لنيل يد ؿ السمؾ  الماص، كاآل ر إل  اليبس؛ كا 
في نجن؛ إال أنن يدع الذم إل  اليبس مفتكحان فتىيبن الريق كما ينفط لحمن كييىمن، فوذا 

اشتد لحمن ك اد إل  حالن فتق ذلؾ المسدكد كسجؾ ف  الماص كطجب طيمن كما يقيـ 
 حياتن 

الزامكر حكت ىهير الجسـ إلؼه  ىكات الناس، مست نسه باستما وا كلذلؾ يىحب 
السفف متجذذان ب ىكات الناس، فوذا رأل الحكت ا  ظـ يريد االحتناؾ بوا كنسرها، 

كثب الزامكر كد ؿ أذنن، فل يزاؿ زامران فيوا حت  يفر الحكت إل  الساحؿ يطجب  زفان 
 اؿ ي رب بن رأسن حت  يمكت أك ى رة، فوذا أىاب ذلؾ ال يز 

كرناب السفيند يحبكنن كيطيمكنن كيتفقدكنن، ليدـك إلفن لوـ كىحبتن لسفينتن، كيسجمكا 
 بن مف  رر السمؾ اليادم 

ذا ألقكا شبندن ليىطادكا السمؾ فكقط فيوا الزامكار  جكن حيان كأ ذكن كأ تقكا لنرامتن  wكا 
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 أىناؼ السمؾ الكاقط ف  الشبند أحياصن 
ن   ف  ليجتيف، فتيجب  -نبت اهلل نؿ شان ص لن  -قرأت هذا الفىؿ  ج  الكزير كا 

كقاؿ: ما أكسط رحمد اهلل؛ كما أنثر جند اهلل؛ كما أ رب ىنط اهلل  قجت: نيـ؛ كما 
أ فؿ اإلنساف  ف حؽ اهلل الذم لن هذا المجؾ المبسكط، كهذا الفجؾ المربكط؛ كهذن 

نما بث اهلل  اليجايب الت  تىيد فكؽ اليقكؿ التامد باال تبار كاال تبار بيد اال تبار؛ كا 
تيال  هذا ال جؽ ف   المن  ج  هذن ا  لؽ الم تجفد كال جؽ المتبايند، لينكف 

لإلنساف المشرؼ باليقؿ طريؽه إل  تيرؼ  القوا، كبيافه لىحد تكحيدن لن بما يشود 
ا، كلينكف لن مكقظه منوا، مف أ اجيبوا، كنيؿه لر كانن بما يتزكد مف  برن الت  يجد فيو

 كداعو حادو إل  طا د مف أبداها كأبرزها، ك جطوا كأفردها 
، فوؿ لؾ ف  ذلؾ?   فقاؿ: قد ننت قجت: إنن يجرم نلـه ف  النفس منذ لياؿو

قجت: أشد الميؿ كأكحان، لنف بشرط أف أحن  ما  ندم، كأركم ما حىجت مف هذن 
فوف  -إف شاص اهلل  -ل كض ف  ذلؾ اليىابد بسما   كسؤال   فقاؿ: نست نؼ ا

 النيسد قد حدثت الييف، ف نا نما قاؿ: 

 أدفين  ن  كيسر ندينػ   قد جيؿ النياس يهر ندين 

 أنشدن  أبياتان كد ن  بوا، كلتنف مف سراة نجد، ليشتـ منوا ريق الشي  كالقيىـك 
 ف نشدتن   راب  قديـ: 

 شقػاشػػؽ مػػػنػػػوػػػا رايبه كحػػػجػػػيب  درتمطػرنػا فػجػػمػػػا أف ركينػػػا تػػػوػػػا

  كرامػػػت رجػػػاؿه مػػػف رجػػػاؿو ظػػػلمدن 
ك ػػػادت ذحػػػكؿه بػػػينػػػنػػػا 

 كذنػػػكب

  كنػىػت رنػابه لػجػىػبػا فػػػتػػػركحػػػت
لوػف بػمػا هػاج الػحػػػبػػػيب 

 حػػػبػػػيب

  ػنكطػيف فػنػاص الػحػػ  حػػػتػػػ  نػػػ نػػ
رجػا مػنػوػؿو مػف نػػػرهػػػف 

w نػػػ ػػػيب
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  بنػ   ػمػنػا ال تػيػجػجػكا ينػ ػب الػػثػػػرل
 جػيلن كيشػفػ  الػمػسػػرفػػػيف 

 طػػػبػػػيب

  فجػك قػد تػكلػ  الػنػبػت كامػتػيرت الػػقػػػرل
كحػثػت رنػاب الػػػحػػػ  حػػػيف 

 تػػػؤكب

ا ذك كىار  يكؼ ال كد كه  نريمده ج  أهجو
  جدتيف قشيب

  

  كىار الذم ف  أنفن  نزكانده 
ينػادم إلػػػ  دا ػػػ  الػػػردل 

 فػػػيجػػػيب

  أكلػػيؾ أياـه تػػػبػػػيف مػػػا الػػػفػػػتػػػ 
 أنػػػابو سػػػنػػػيته أـ أشػػػـ

 نػػػجػػػيب

 فيجب كقاؿ: هذا جن   رسو قد جذ أىجن، كنزيق قجيبو قد  ار مدن كجزرن، كانىرفت 
  اللٍلة الثالثة عشرةاللٍلة الثالثة عشرة

فجما ح رت ليجدن أ رل قاؿ: هات  قجت: إف النلـ ف  النفس ىيب، كالباحثكف  ف 
 يبوا كشوادتوا كأثرها كت ثرها ف  أطراؼ متناكحد كلجنظر فيوـ مجاؿ، كلجكهـ  جيوـ 
سجطاف، كنؿ قد قاؿ ما  ندن بقدر قكتن كلحظن، كأنا آت  بما أحفظن كأركين، كالرأم 

 إل  اليقؿ الناىق كالبرهاف الكا ق  بيد ذلؾ
قاؿ بيض الفلسفد: إذا تىفحنا أمر النفس لحظناها تفيؿ بذاتوا مف  ير حاجد إل  
البدف،  ف اإلنساف إذا تىكر باليقؿ شييان فونن ال يتىكرن بآلد نما يتىكر ا لكاف 

ال يبرد كال بالييف كالركايق با نؼ، فوف الجزص الذم فين النفس مف البدف ال يس ف ك 
يستحيؿ مف جود إل  أ رل  ند تىكرن باليقؿ، فيظف الظاف منا أف النفس ال تفيؿ 

 بالبدف،  ف هذن ا مكر ليست بجسـ كال أ راض جسميد 
كقد تيرؼ النفس أي ان اآلف مف الزماف كالكحدة كاليقظد، كليس  حد أف يقكؿ: إف 

نفس  إذف يفارؽ البدف، كت ليؼ النفس تيرؼ هذن ا شياص بحس مف اإلحساس، ففيؿ ال
wالبرهاف أف ينكف  ج  أف يقاؿ: لجنفس أفياؿ ت ىوا  جكه مف البدف، مثؿ التىكر 
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 باليقؿ، كنؿ ما لن فيؿ ي ىن دكف البدف فونن ال يفسد بفساد البدف  ند المفارقد 
كقاؿ أي ان: كجدنا الناس متفقيف  ج  أف النفس ال تمكت، كذلؾ أنوـ يتىدقكف  ف 

هـ، فجكال أنوـ يتىكركف أف النفس ال تمكت، كلننوا تنتقؿ مف حاؿ إل  أ رل إما مكتا
ما إل  شر؛ ما نانكا يستهفركف لوـ، كما نانكا يتىدقكف  ج  مكتاهـ  إل   ير كا 

 كيزكركف قبكرهـ 
كقاؿ أي ان: النفس ال تمكت،  نوا أشبن با مر اإللو  مف البدف، إذ ناف يدبر البدف 

 كيرأسن 
جؿ ك ز المدبر لجميط ا شياص، كالرييس لوا  كالبدف أشبن ش ص بالش ص الميت  كاهلل

 مف النفس إذ ناف البدف إنما يحيا بالنفس 
 كقاؿ أي ان: النفس قابجد لأل داد، فو  جكهر، فالفايدة أف النفس جكهر 

كقاؿ: النفس ليست بويكل ، فجك نانت هيكل  لنانت قابجدن لجيظـ، فجيست النفس إذان 
 بويكل  

كقاؿ: ليست النفس بجسـ،  ف النفس نافذة ف  جميط أجزاص الجسـ الذم لن نفس، 
كالجسـ ال ينفذ ف  جميط أجزاص الجسـ؛ كال هيكل ،  ف النفس لك نانت هيكل  لنانت 

 قابجد لجمقادير كاليظـ، كفايدة هذا أف النفس جكهر  ج  طريؽ ال ركرة 
يف: أحدهما مف دا ؿ، كهك قسماف: قسـ كقاؿ آ ر: حرند نؿ متحرؾ تنقسـ قسم

نالطبييد الت  ال تسنف البتد، نحرند النار ما دامت ناران، كقسـه هك نحرند النفس تويى 
 أحيانان كتسنف أحيانان، كنحرند جسد اإلنساف الت  تسنف إذا  رجت نفسن كىار جيفد 

سوـ كيطجؽ  ف كالقسـ اآل ر مف  ارج، كهك قسماف: أحدهما يدفط دفيان نما يدفط ال
 القكس، كاآل ر يجر جران نما تجر اليججد كالجيفد 

كقاؿ: فنقكؿ: ليس ي ف  أف جسدنا ليس مدفك ان دفيان كال مجركران جران كلما ناف نؿ 
مدفكع أك مجركر متحرؾ مف  ارج متحرنان ال محالد مف دا ؿ، فالجسد إذف متحرؾ 

w مف دا ؿ ا طراران 
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ف دا ؿ، كناف نؿ متحرؾ مف دا ؿ إما متحرنان حرندن كقاؿ: إف ناف جسدنا متحرنان م
ما نفسيد تسنف   طبيييد ال تسنف، كا 

، كنانت  فجيس ي ف  أف حرند جسد اإلنساف ليست بدايمد ال تسنف، بؿ سانند ال تدـك
حرند نؿ ما سننت حرنتن فجـ تدـ ليست حرندن طبيييد ال تسنف، بؿ نفسيدن مف قبؿ 

 نفسو تحرنن كتحسسن 
إف نانت النفس ه  الت  تحي  اإلنساف كتحرنن، كناف نؿ محرؾ يحرؾ  يرن بكقاؿ: 

 حيان قايمان مكجكدان، فالنفس إذان حيده قايمد مكجكدة 
كقاؿ أي ان: النفس جكهر ال  رض، كحد الجكهر أنن قابؿ لأل داد مف  ير تهير، 

كالجبف، كاليفد كهذا الـز لجنفس،  نوا تقبؿ اليجـ كالجوؿ، كالبر كالفجكر، كالشجا د 
ك دها، كهذن أشياص أ داده، مف  ير أف تتهير ف  ذاتوا، فوذا نانت النفس قابجدن لحد 

 الجكهر، كناف نؿ قابؿ لحد الجكهر جكهران فالنفس إذان جكهر 
كقاؿ: قد استباف أف النفس ه  المحييد المحرند لججسد الذم هك الجكهر كلما ناف نؿ 

 فس إذان جكهر مح و حرؾو لججكهر جكهران فالن
كقاؿ: ال سبيؿ أف ينكف المحيا المحرؾ جكهران كينكف المحي  المحرؾ  ير جكهر، فوذا 
نانت ه  المحييد المحرند لججسد، كناف ال يمنف أف ينكف المحي  المحرؾ لجمكجكد 

  ير مكجكد، فالنفس إذان ال يمنف أف تنكف  ير مكجكدة 
، فيمتنط أف ينكف قكاموا بالجسد، بؿ بذاتوا كقاؿ: إف نانت النفس بوا قكل كحياة الجسد

 الت  قامت بوا حياة الجسد 
كقاؿ: إف نانت النفس قايمد بذاتوا الت  قامت بوا حياة الجسد، فما ناف قايمان بذاتن فوك 

 جكهر، فالنفس إذا جكهر 
كقد أمج   جينا أبك سجيماف نلمان ف  حديث النفس هذا مك ين، كال  ذر ف  اإلمساؾ 

ف ناف نؿ هذا لـ يجر  ج  كجون بح رة  ف ذ نرن لينكف م مكمان إل   يرن، كا 
لنف ال كض ف  الش ص بالقجـ م الؼه لإلفا د  -أبقان اهلل كمد ف   مرن  -الكزير 

ف اص الجساف أحرج مف إف اص القجـ،  wبالجساف،  ف القجـ أطكؿ  نانان مف الجساف، كا 
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 كالهرض نجن اإلزادة، فجيس ينثير الطكيؿ 
قاؿ: ينبه  أف نيرؼ باليقظد التامد أف فينا شييان ليس بجسـ لن مدات ثلث: أ ن  

الطكؿ كاليرض كالسمؾ، كال يجزأ مف جسـ كال  رض مف ا  راض، كال حاجد بن إل  
قكة جسميد، لننن جكهر مبسكط  ير مدرؾ بحس مف اإلحساس  كلما كجدنا فينا شييان 

، كرأينا لن أحكاالن تبايف أحكاؿ الجسـ حت  ال  ير الجسـ ك د أجزاين بحدتن ك اىتن
تشارؾ ف  ش ص منوا كنذلؾ كجدنا مباينتن لأل راض، ثـ رأينا منن هذن المبايند 

لألجساـ كا  راض إنما ه  مف حيث نانت ا جساـ أجسامان كا  راض أ را ان؛ 
ال يقبؿ ق ينا أف ها هنا شييان ليس بجسـ كال جزص مف الجسـ، كال هك  رض، كلذلؾ 

التهير كال الحيجكلد، ككجدنا هذا الش ص أي ان يطجط  ج  جميط ا شياص بالسكاص كال ينالن 
فتكر كال ملؿ، كيت ق هذا بش ص أقكلن: نؿ جسـ لن ىكرة فونن ال يقبؿ ىكرةن أ رل 
مف جنس ىكرتن ا كل  البتد إال بيد مفارقتن الىكرة ا كل ، مثاؿ ذلؾ أف الجسـ إذا 

أك شنلن نالتثجيث، فجيس يقبؿ شنلن آ ر مف التربيط كالتدكير إال بيد مفارقد  قبؿ ىكرةن 
ف بق  فين مف رسـ الىكرة  الشنؿ ا كؿ  كنذلؾ إذا قبؿ نقشان أك مثاالن فوذا حالن، كا 

ا كل  ش ص ال يقبؿ الىكرة ا  رل  ج  النظـ الىحيق، بؿ تنقش فين الىكرتاف، كال 
رد ف  الشمط كف  الف د ك يرها إذا قبؿ ىكرة نقشو ف  تتـ كاحدة منوما، كهذا يط

ال اتـ؛ كنحف نجد النفس تقبؿ الىكر نجوا  ج  التماـ كالنظاـ مف  ير نقص كال 
 جز، كهذن ال اىد  ده ل اىد الجسـ، كلوذا يزداد اإلنساف بىيرةن نجما نظر كبحث 

 كارت ل كنشؼ 
يرض ال يكجد إال ف   يرن، كيت ق أي ان  ف نثب أف النفس ليست بيرض،  ف ال

فوك محمكؿ ال حامؿ كليس هك قكامان، كهذا الجكهر المكىكؼ بوذن الىفات هك 
 الحامؿ لما لوا أف تحمؿ، كليس لن شبن مف الجسـ كال مف اليرض 

كناف يقكؿ: إذا ىدؽ النظر، كناف الناظر  اريان مف الوكل، كىق طجبن لجحؽ باليشؽ 
لفرؽ بيف النفس المحرند لجبدف، كبيف البدف المتحرؾ الهالب، فونن ال ي ف   جين ا

w بالنفس 
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قاؿ: كلما  ر ت الشبود لقـك قىر نظرهـ، كلـ ينف لوـ لحظ كال اطلع فظنكا أف 
 الرباط الذم بيف النفس كالبدف إذا انحؿ فقد بطل جمييان 

حدة، كهذا ظف فين  سؼ،  نوما لـ ينكنا ف  حاؿ االرتباط  ج  شنؿ كاحد كىكرةو كا
 أ ن  أنوما تباينا ف  تىاحبوما كتىاحبا ف  تباينوما 

 أال ترل أف البدف ناف قكامن كنظامن كتمامن بالنفس? هذا ظاهر 
كليس هذا حنـ النفس ف  ش نوا مط البدف،  ،ها كاىجتن ف  ا كؿ  ند مسقط النطفد، 

جد اإلنساف بوا، فما زالت تربين كتهذين كتحيين كتسكين حت  بج  البدف إل  ما ترل، كك 
 ف النفس كحدها ليست بونساف، كالبدف كحدن ليس بونساف، بؿ اإلنساف بوما إنساف، 

 فوذان اإلنساف نىيبن مف النفس أنثر مف نىيبن مف البدف 
كهذن النثرة تكجد ف  ا كؿ مف ناحيد شرؼ النفس ف  جكهرها، كتكجد ف  الثان  مف 

ستفيدن مف الميارؼ الىحيحد، كي من إل  جود ىاحب النفس الذم هك اإلنساف بما ي
ا فياؿ الكاجبد الىالحد، ف مر الميارؼ الىحيحد ميرفد اهلل الكاحد الحؽ باليقيف 

 ال الص، كأمر ا فياؿ الكاجبد الىالحد اليبادة لن كالر كاف  نن 
ك ايد الميرفد االتىاؿ بالميركؼ، ك ايد ا فياؿ الكاجبد الفكز بالنييـ كال جكد ف  

كار اهلل، كهذا هك الىراط المستقيـ الذم د ا إل  الجكاز  جين نؿ مف رجط إل  ج
 بىيرة كآكل إل  حسف سيرة 

ف ناف  ف ما مف هك  ف هذا نجن  ـو ك ما يجب  جين سانو، فوك ف  قطيط النيـ، كا 
 متقجبان ف  أىناؼ النيـ 

بشوكاتوـ، فوـ ال كناف يقكؿ نثيران: الناس أىناؼ ف   قكلوـ: فىنؼه  قكلوـ مهمكرة 
يبىركف بوا إال حظكظوـ الميججد، فجذلؾ يندكف ف  طجبوا كنيجوا، كيستيينكف بنؿ 

 كسط كطاقد  ج  الظفر 
كىنؼ  قكلوـ منتبود، لننوا م جكطد بسبات الجوؿ، فوـ يحر كف  ج  ال ير 
د ف  كانتسابن، كي طيكف نثيران، كذلؾ أنوـ لـ ينمجكا ف  جبجتوـ ا كل  كهذا نيته مكجك 

wاليباد الجوجد كاليجماص الفجرة، نما أف النيت ا كؿ مكجكده ف  طالب  الدنيا بنؿ حيجد 
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 كمحالد 
كىنؼه  قكلوـ ذنيده مجتوبد، لننوا  ميد  ف اآلججد، فو  تدأب ف  نيؿ الحظكظ 

باليجـ كالميرفد كالكىايا الجطيفد كالسميد الربانيد، كهذا نيت مكجكد ف  اليجماص الذيف 
ى ىدكرهـ باليجـ، كال حؽ  ندهـ الحؽ اليقيف؛ كقىركا  ف حاؿ أبناص الدنيا لـ تثج

الذيف يشوركف ف  طجبوا السيكؼ الحداد، كيطيجكف إل  نيجوا السكا د الشداد فوـ بالنيد 
 كالحيجد يسيكف ف  طجب الجذة كف  طجب الراحد 

، كاالىطفاص كىنؼ  قكلوـ م ييد بما فاص  جيوا مف  ند اهلل تيال  بالجطؼ ال ف 
السن ، كاالجتنباص الزن ، فوـ يحجمكف بالدنيا كيستيقظكف باآل رة؛ فتراهـ ح كران كهـ 

  يب، كاشيا ان كهـ متباينكف 
ف ناف الكىؼ قد جميوـ بالجفظ   كنؿ ىنؼ مف هؤالص مراتبوـ م تجفد، كا 

راص كهذا نما تقكؿ: المجكؾ ساسده، كلنؿ كاحد منوـ  اىد؛ كنما يقكلكف: هؤالص شي
كلنؿ كاحد منوـ بحر؛ كهؤالص بجهاص كلنؿ كاحد منوـ أسجكب كنما تقكؿ:  جماص، كلنؿ 

 كاحد منوـ مذهب 
إذا أ ذ ف  هذا الطريؽ أطرب، لسيد ىدرن  -حفظن اهلل  -ك ج  هذا أبك سجيماف 

 بالحنمد، كفيض ىكابن مف الميرفد، كىحد طبييتن بالفطرة 
ان لـ نرسمن بالذنر، كلـ نيرض لن باالستيفاص، كهـ كقاؿ: إنا بيد هذا المججس ترننا ىنف

ف قجت: لوـ أشياص شبيود  الومى الر اع الذيف إف قجت: ال  قكؿ لوـ ننت ىادقان، كا 
باليقكؿ ننت ىادقان؛ إال أنوـ ف  اليدد، مف جود النسبد الينىريد كالجبجد الطينيد 

لق  هجوا: كلذلؾ قاؿ بيض كالفطرة اإلنسيد، كف  نكنوـ ف  هذن الدار  مارة لوا كمىا
الحنماص: ال تسبكا الهك اص فونوـ ي رجكف الهريؽ كيطفيكف الحريؽ كيؤنسكف الطريؽ 

 كيشودكف السكؽ 
فقاؿ: قد جرل ف   -أ حؾ اهلل ثهرن، كأطاؿ  مرن، كأىجق ش نن كأمرن  -ف حؾ 

  حديث النفس أنثر مما ناف ف  النفس، كفين بلغ إل  كقت، كأظف الجيؿ قد تمط
w بىجبن، كناص بنجنجن؛ كانىرفت 
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  اللٍلة الرابعة عشرةاللٍلة الرابعة عشرة

 كمر بيد ذلؾ ف   رض السمر: ما تقجد امرؤ قلدةن أف ؿ مف سنيند 
فقاؿ: ذنرتن  شييان ننت موتمان بن قديمان، كاآلف قر ت إل  بابن؛ ما السنيند? فون  أرل 

: س لت أبا سجيماف أىحابنا يرددكف هذا االسـ كال يبسطكف القكؿ فين  فناف مف الجكاب
لويد  كمجمك د   ف السنيند ما ه ? فقاؿ: السنايف نثيرة: طبيييد، كنفسيد ك قجيد، كا 

 مف هذن ب نىباص م تجفد، كمقادير متفاكتد كمتبا دة 
كالسنيند الطبيييد ا تداؿ المزاج بتىالق ا سطقسات، تحدث بن لىاحبن شارةه تسم  

 هك زيند الركاص المقبكؿ الكقار، كينكف لجيقؿ فيوا أثر باد، ك 
كالسنيند النفسيد مماثجد الركيد لجبديود، كمكاط ة البديود لجركيد، كقىد الهايد بالوييد  

طراقؽ ال كجـك مين، ك يبد ال  المتناسبد، يحدث بوا لىاحبوا سمته ظاهر كرنك دايـ كا 
  فجد ميوا، كشوامد ال طيش فيوا 

سبد تامد إل  اإلفا د؛ كمين  هذا أف القابؿ كالسنيند اليقجيد حسف قبكؿ االستفا د بن
مستهرؽ بقكة المقبكؿ منن، كبوذن الحاؿ يحدث لىاحبوا هدل يشتمؿ  ج  كزف الفنر 

 ف  طجب الحؽ مط سنكف ا طراؼ ف  أنكاع الحرنات 
كالسنيند اإللويد ال  بارة  نوا  ج  التحديد،  نوا نالحجـ ف  االنتبان كناإلشارة ف  

حجمان كال انتباهان ف  الحقيقد،  ف هذيف نيتاف محمكداف ف   الـ السيلف  الحجـ، كليست
كالتبدؿ، جارياف  ج  الت يؿ كالتجكز بزكايد ال ثبات لوا كنكاقص ال مباالة بوا، 

ركحانيد ف  ركحانيد، نما يقاؿ: هذا ىفك هذا؛ كهذا ىفك الىفك كمف لحظ هذن 
 ف رسـك محددة ب لؼو كالـ، كحقايؽ مننكند النيفيد كبكشر ىدرن بوذن الحقيقد استهن  

ذا جوجنا أشياص ه   هؿ ا نس بجهات قد فطركا  جيوا، ك بارات  ف   رض النلـ؛ كا 
 أنسكا بوا، نيؼ نجد السبيؿ إل  اإلفىاح كاإلشارة إليوا 

ذا ناف المناؿ ىيبان ف  المك ط الذم  فوذا باب كا ق، كالطمط ف  نيجن نازح؛ كا 
نيؼ ينكف حالنا ف  البحث  ما ف  حيز ا لكهيد كبحبكحد الربكبيد، كال  مدنا إلين، ف

wنكف هناؾ كال ما نسبتن لجنكف؛ كأقكل ما ف  أيدينا أف نتيجؿ بالكجكد، فالمكجكد 
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 كالكجداف كالجكد، كهذن نجوا  جيظد باإل افد إلينا كفكؽ الدقيقد باإل افد إل  أ يانوا 
 لنطؽ، كالتسجيـ أظفر بالبهيد مف البحث فيج  هذا، الىمت أكجد لجمراد مف ا

شنالن، ك مك ن ك فاين، نيؼ يظور  ج  جبجد  قاؿ الب ارم: فش ص نوذا بدقيقن كا 
 بشرم كبنيد طينيد كنميد ماديد كنيفيد  نىريد? 

فقاؿ: يا هذا، إنما يشط مف هذن السنيند  ج  قدر ما استكدع ىاحبوا مف نكر اليقؿ، 
، كىحد المزاج، كحسف اال تيار كا تداؿ ا فياؿ، كىلح كقبس النفس، كهبد الطبييد

اليادة، كىحد الفنرة، كىكاب القكؿ، كطوارة السر كمساكاتن لجيلنيد، ك جبتن بالتكحد، 
 كانتظاـ نؿ ىادر منن ككارد  جين 

كها هنا تمح  الجبجد البشريد، كتتبدد الجبجد الطينيد، كتبيد النميد الماديد كتيفك النيفيد 
ىريد، كينكف السجطاف كالكاليد كالتىريؼ كالسياسد نجوا لتجؾ السنيند الت  قدمنا الين

كىفنا لوا، كاشتد كجدنا بوا، كطاؿ شكقنا إليوا كداـ حديقنا نحكها، كاتىؿ رنكنا إليوا، 
 كتناهت نجكانا بذنرها 

كهذا هك ال جط الذم سميت بذنرن، كالجباس الذم س لت  نن، أ ن   جط ما أنت منن 
نساف، كلبس ما أنت بن مجؾ  اهلل المستهاث مننـ، ما أشد بجكام بنـ، لـ تتحرنكف إال إ

إل  ما ال سنكف لنـ فين? كلـ تس لكف  ما ال اطلع لنـ  جين? سجكا ربنـ أ ينان بىيرة، 
ذا  كآذانان كا يد، كىدكران طاهرة، كقكة متتابيد، فوننـ إذا منحتمكها هديتـ لوا، كا 

 كنوا، كال حكؿ كال قكة إال باهلل حرمتمكها قطيتـ د
قاؿ الب ارم: كقد ترننا يا سيدنا حديث السنيند المجمك د مف هذن الجمجد ب نىباص 

 م تجفد 
فقاؿ: ال  جب أف ينش  اليالـ بنؿ ما فين ف  هذن الحكة الت  لذنا بوا كحاكلنا الكىكؿ 

دكاـ، إال لن نىيب  إليوا؛ كأم ش ص أ جب ف  هذا المقاـ، رسـ أك قكاـ، أك ثبات أك
 مف  نايد اهلل تيال  النريـ 

نيـ، كالسنيند المجمك د مف نؿ ما سجؼ القكؿ فين تقاسموا نكع اإلنساف بالزيادة 
wكالنقىاف، كالهمكض كالبياف، كالقجد كالنثرة، كال يؼ كالقكة، كهذا يتبيف ب ف تقسـ 
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 هران الطيش كالحدة كاليججد كال فد  ج  أىحابوا، فتجد التفاكت ظا
كنذلؾ إذا قسمت الودكص كالقرار كالسنكف كالكقار  ج  أهجوا، فونؾ تجد التبايف منشكفان 

 كاال تلؼ ظاهران 
ثـ قاؿ: أما السنيند الت  ه  ف  أ ج  المراتب فو   ش اص فكؽ البشر، كليس لوـ 

ال فوـ ف  ذركة  اليد، كم حجد نسبد مف ال جؽ إال ال جقد الحسيد كاليشرة البشريد، كا 
 إلويد 

قاؿ: كأما السنيند الت  تج  هذن فو  لألنبياص  ج  ا تلؼ حظكظوـ منوا  نوا 
مرتبات تنقسـ بيف المناـ كاليقظد انقسامان متفاكتان باليرض الحامؿ لجىدؽ كلجشبين 

بالىدؽ، كلجحؽ كلجقرب مف الحؽ، كلجىحيق كالتال  لجىحيق، ثـ ي تجؼ بيانوـ  ف 
 ، كالننايد كاإلفىاح، كالتشبين كاالستيارة ذلؾ بالتيريض كاإلي اح

قاؿ: ف ما السنيند الت  تتجك هذن فو  الت  تظور  ج  طايفد ت جؼ ا نبياص، كذلؾ أف  
بقايا قكاهـ يرثوا الذيف ىحبكهـ، كاست اصكا بنكرهـ، كفومكا  نوـ، كلقنكا منوـ، كد جكا 

جوـ ف  القيادة كالسياؽ، ف  زمرتوـ، كحانكهـ ف  الشمايؿ كا  لؽ، كسجنكا منوا
كىجحكا سفراص بيف ا بيديف، نما نانكا سجراص لألقربيف، كهـ الذيف يفسركف الهامض، 
كيك حكف المشنؿ، كيبسطكف المطكم، كيشرحكف المنن ، كيبرزكف المراد كالمين ، 

 كيكطدكف ا ساس، كيرفيكف االلتباس، كينفكف الكحشد كيحدثكف اإليناس 
قيد فو  مف ك د  ج  اتباع هؤالص بالسواـ اليجكيد، كالمقادير اليدليد، كأما السنيند البا

 كالمناسيب اليقجيد، مف  ير جكر كال حيؼ، كال انحراؼ كال ميؿ 
ف  مين  فا جد أك مفيكلد? فقاؿ: الف اص  -أ ن  السنيند  -فقاؿ الب ارم: أه  

ف ناف ف   ايد اليرض؛ كالذركة أ ج  مف أف ت ف ناف أ رض مما تظف، كا  راـ كا 
 اإلنساف يطجبوا بالبسط كالقبض 

ه  بكجن ف  مين  فا جد إذا شيرت بت ثيرها، كبكجن آ ر ف  مين  مفيكلد إذا شيرت 
 بت ثرها 

wكبكجن آ ر، ليست مف هذيف القبيجيف ف  ش ص إذا لحظتوا ف  ميانيوا قبؿ ت ثيرها 
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الترتيب، بشايط اليادة  كت ثرها، كأنت تيتبر حد الفا ؿ كالمفيكؿ مف شنؿ الجفظ ككزف
كقايـ اليرؼ، كالسنيند كراص هذا نجن بالحؽ كالكاجب كالىحد كالتماـ فونوا ىراط اهلل 

لجم ىكىيف باالستقامد  جين، فوذا شودت الم ىكص بوا نانت  بارتؾ  ف 
ذا شودت ذلؾ  المجحكظ منوا مشانجدن ليبارتؾ  ف أ لؽ ر يد كأحكاؿ مر يد، كا 

حؽ نانت  بارتؾ متججججدن ال نظاـ لوا كال تيادؿ كال اتساؽ  ج  المين  مف ميان  ال
اليادة الجاريد كالحاؿ الطاريد؛ ف حؽ ما ينبه  لطالب الحنمد كالليذ بوذن الحكمد أف 
يبحث كينظر، كينشؼ كينقر، كيستقى  كيسبر كيس ؿ كيستبىر؛ حت  إذا بج  هذن 

شكب فين، كىادؼ اليقيف الذم ال  اآلفاؽ، كشود هذن ا  لـ، ككجد الىكاب الذم ال
ريب مين، ك رؼ االستباند الت  تهن   ف البياف، كذاؽ المين  الذم هك فكؽ اليياف، 
أمسؾ كانتو ، ككقؼ كاستهن  ال ليرض ظلـ  شين، كلنف لسطاف شياعو مجنن؛  ف 

 ذلؾ النكر محيط بنؿ ش ص دكنن، كمستكؿو  ج  نؿ ش ص تحتن 
إذا جد بن النلـ كبدا منن المنتـك كشرد  نن ال اطر ما ال كناف يقكؿ ف  هذا الفف 

 يك   بحفظ، كال يركل بجفظ 
نما ناف أىحابنا ينتظركف منثكرن بوذن الحركؼ لفظان لينظمكا منن شذران ك قدان، كنانكا  كا 
إذا تلقكا اشترنكا ف  تقكيـ ذلؾ نجن، كتياكنكا  ج  تحبيرن، كتىادقكا  ج  مفوكموـ 

ا المناز د كالشهب  جين، كأ ذكا باليفك كالممنف منن، ليل يفكتوـ المين ، منن، كتجنبك 
 كال يتحيركف ف  المنتو  

كس لن ا ندلس  ف  هذا المججس  ف ا مـ كأحكالوا، كنقىوا كنمالوا فقاؿ: اشترنت 
ا مـ ف  جميط ال يرات كالشركر، كف  جميط الميان  كا مكر: اشترانان أت   ج  أكؿ 

ككسطد كآ رن، ثـ استبدت نؿ أمد بقكالب ليست   توا، كاشترانوـ فيوا  التفاكت
 نا ىكؿ كاستبدادهـ نالفركع، كفيما اشترنكا فين المحمكد كالمذمـك 

كلـ يجز ف  الحنمد اإللويد  ير هذن القسمد،  ف االشتراؾ لك سبؽ بل تفاكت لـ ينف 
سمان، فىار ما مف أججن يفترقكف، بن اشترانان، كالتقاسـ لك  رم مف االتفاؽ لـ ينف تقا
w يجتميكف، كما مف أججن ينتظمكف، بن ينتثركف 
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فيج  هذا اشترنكا ف  ا  لؽ كالجهات، كاليقايد كالىنا ات، كجر المنافط كدفط 
 الم ار، مط ا تلفوـ فيوا بنكع كنكع 

، كنذلؾ الىنا د كاليقيدة كما يجرم مج راهما، إال أال ترل أف لهد الوند  ير لهد الرـك
أنوـ مط هذن ا ىكؿ كالقكا د تقاسمكا أشياص بيف الفطرة كالتنبين، كبيف اال تيار 

كالتقدمد، فىار االستنباط كالهكص كالتنقير كالبحث كاالستنشاؼ كاالستقىاص كالفنر 
ليكناف كالكهـ كالحدس كالظف كالحيجد كالتحيؿ كالشيبذة لجوند كالحىافد كالجفظ 

از كاالتساع كالتىريؼ كالسحر بالجساف لجيرب؛ كالركيد كا دب كاالستيارة كاإليج
 كالسياسد كا مف كالترتيب كالرسـك كاليبكديد كالربكبيد لجفرس 

ما بالمساكاة؛ كليس لجترؾ بيد  ف ما الترؾ فجوا الشجا د  كاليرب تشارنوا إما بالزيادة كا 
 هذا حظ كال درايد إالبقسط مف الظؿ مف الش ص 

ف نانت كاليرب مط م نطقوا البارع لوا المزيد الميركفد  ج  الترؾ بيد ف  السياسد كا 
قاىرةن؛ كأما الزيى كالسكداف فهجبت  جيوا الفسكلد كشانجت البوايـ ال ييفد، نما 

 شانجت الترؾ السباع القكيد 
قيؿ لن: إف أبا زيد قد  مؿ نتابان ف  أ لؽ ا مـ  قاؿ: قد رأيتن كقرأتن كقد أفاد، كنؿ 

تنجـ  ج  طريقد الحنماص الذيف يتك كف مف ا مكر لبابوا، كيىرفكف  نوا قشكرها،  مف
 فجن السابقد كالتقدـ  ج  مف ي بط نفلف كفلف 

كمف جحد بل د اليرب ف  ال طابد كجكالنوا نؿ مجاؿ كتميزها بالجساف فقد نابر، 
قامد الىنا  ات ب سرها، كبحثوا كمف أننر تقدـ يكناف ف  إثارة الميان  مف أماننوا كا 

  ف اليالـ ا  ج  كا كسط كا سفؿ فقد بوت 
كمف دفط مزيد الفرس ف  سياستوا كتدبيراتوا كترتيب ال اىد كاليامد بحؽ ما لوا 

 ك جيوا فقد  اند 
ف ناف زريان قمييان إال كفين سر نامفه ال  كهنذا مف دفط ما لجوند، فجيس مف ش ص كا 

ذا ناف هذا  ف  ش ص  ج  ما قجنا، فنيؼ إذا نظرت إل  ما يحكين يشرنن فين أحد، كا 
wالنكع  كهنذا إذا ارتقيت إل  الجنس، كهذا  ف  رض الجنس أكسط مف  رض النكع، 
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نما أف  رض النكع أكسط مف  رض الش ص، كليس دكف الش ص تحت، نما أنن 
ىان ليس فكؽ الجنس فكؽ  كأما انقساـ هذن الثلثد  ج  هذا فجينكف ف اص اليالـ  ا

 بالطرؼ كالكسط كا فؽ كلينكف سحان بالهان مف المىدر إل  المكرد 
 ك ج  هذا لكال الجنس لـ يكجد نكعه، كلكال النكع لـ يكجد ش ص 

 كنذلؾ الينس 
قاؿ أبك سييد الطبيب: ألجيالـ اليجكم أجناس كأنكاع كأش اص? قاؿ: نيؼ ي جك اليالـ 

نما هذا الذم لح قنا ف  اليالـ السفج  حنايد ذلؾ اليالـ اليجكم اليجكم مف هذا التقسيـ، كا 
حذك النيؿ بالنيؿ كالقذة بالقذة  فقاؿ لن مستزيدان: فوؿ ف  البسايط اإللويد أجناس كأنكاع 
كأش اص? فقاؿ: ال، إال أف يت ذ ش ص مف هنالؾ قرارن ف  ميارض اليالـ السفج  بقكة 

 لطؼ اليالـ اليجكم، كذلؾ نالبرؽ إذا  طؼ، كالنسيـ إذا 
قاؿ: فوؿ يناؿ البسايط نقصه باإل بار با جزص المرنبد  نوا نما يناؿ المرنبات نماؿه 
با جزاص البسيطد  نوا? فقاؿ: ال،  ف ما  ل يؤثر كال يقبؿ الت ثير؛ كما سفؿ يت ثر  
أال ترل أف ما  ل مف النكانب ال يتىؿ بش ص دكنن، كما سفؿ منوا يتىؿ بما  ل 

  نن 
ي ان: إذا قجنا: الركحانيات، فماذا ينبه  أف يجحظ منوا? فقاؿ: الركحانيات كقاؿ لن أ

 ج  أقساـ؛ فقسـ منوا متبدد ف  المرنبات مف الحيكاف كالجماد، كقسـ منوا منتنؼه 
لجحيكاف كالجماد، كبحسب هذا االنتناؼ هك أبسط كألطؼ مف القسـ ا كؿ المتبدد؛ 

لذم منن مادة المحيط؛ كقسـ آ ر فكؽ هذا كقسـه منوا فكؽ القسـ المنتنؼ، كهك ا
الممتد، ثـ فكؽ هذا ما ال يمجنن كهـ، كال يدرنن فوـ؛ كذلؾ أنن ف  جناب القدس كحيث 

 ال مراـ لش ص مف قكل الجف كاإلنس 
كس لت أبا سجيماف فقجت: إف  ج  بف  يس  الرمان  ذنر أف التمنيف مف القبيق قبيق، 

ناف التمنيف مف القبيق قبيحان مط نكنن مف الحسف   ف التمنيف مف الحسف حسف  فجك
حسنان ناف حسنان قبيحان؛ كهذا تناقض؛ نيؼ ىحد هذا الذم أكم  إلين? فقاؿ: أ ط ت، 
w ف التمنيف كحدن اسـه مجرد لش ص محدد، كا سماص المحددة داللتوا  ج  ا  ياف ال 
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   ياف  ج  ىفات ا  ياف أك ما ينكف مف ا  ياف أك ما ينكف ف  ا
كالتمنيف ميتبر بما ي اؼ إلين كيناط بن، فوف ناف مف القبيق فوك قبيق  نن  جد 

ف ناف مف الحسف فوك حسف  نن سبب الحسف   القبيق، كا 
ف  كهذا نما تقكؿ: هذا الدرهـ نافط أك  ار? فيقاؿ: إف ىرفتن فيما ينبه  فوك نافط، كا 

اآلالت، كنذلؾ الجفظ ف  النجمات،  أنفقتن فيما ال ينبه  فوك  ار، كنذلؾ السيؼ ف 
كاإل افد قكة إليود سرت ف  ا شياص سريانان  ريزيان قاهران متمجنان قاسران، فل جـر ال ترل 

حسيان أك  قجيان أك كهميان أك ظنيان أك  جميان أك  رفيان أك  مجيان أك حجميان أك يقظيان إال 
 كالتىاريؼ ساريد فيوا، كاإل افد حانمد  جيوا 

ذا  ف ا شياص ب سرها مىيرها إل  اهلل الحؽ،  ف مىدرها مف اهلل الحؽ، فاإل افد كه
الزمد، كالنسبد قايمد، كالمشابود مكجكدة  كلكال إ افد بي نا إل  بيض ما اجتمينا كال 

 افترقنا، كلكال اإل افد بيننا الهالبد  جينا ما تفاهمنا كال تياكنان 
فب م ش ص بيدن نتيادل? قاؿ: هذا أي ان باإل افد، قاؿ: إذا ننا بالت ايؼ نتكال ، 

  ف اإل افد ظؿ، كالش ص بالظؿ ي تجؼ، كبالظؿ ي تجؼ 
كقاؿ: كيزيدؾ بيانان أف اليدـ كالكجكد شاملف لنا، سايراف فينا فبالكجكد نتىادؽ، 

 كباليدـ نتفارؽ 
 كس ؿ مرة  ف الطرب  ج  الهناص كال رب كما أشبووما 

قيؿ لسقراط فيما ترجمن أبك  ثماف الدمشق   لـ طرب اإلنساف  ج  فناف مف الجكاب: 
الهناص كال ر? فقاؿ:  ف نفسن مشهكلده بتدبير الزماف مف دا ؿ كمف  ارج، كبوذا 

 الشهؿ ه  محجكبد  ف  اص مآلوا 
فوذا سميت الهناص اننشؼ  نوا بيض ذلؾ الحجاب، فحنت إل   اص ما لوا مف 

 ات الركحانيد مف بيد ذلؾ اليالـ،  ف ذلؾ كطنوا بالحؽ المثاالت الشريفد كالسياد
ف ما هذا اليالـ فونوا  ريبد فين، كاإلنساف تابط لنفسن، كليست النفس تابيد لإلنساف، 

أ ن   - ف اإلنساف بالنفس إنساف، كليست النفس نفسان باإلنساف، فوذا طربت النفس 
w كاهتزت  تحرنت ك فت فارتاحت -حنت كلحظت الركح الذم لوا 
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كلوذا يطرح اإلنساف ثكبن  نن، كربما مزقن ن نن يريد أف ينسؿ مف إهابن الذم لىؽ 
بن، أك يفجت مف حىارن الذم حبس فين، كيوركؿ إل  حبيبن الذم قد تجج  لن كبرز 

 إلين 
إال أف هذا المين   ج  هذا التن يد إنما هك لجفلسفد الذيف لوـ  نايد بالنفس كاإلنساف 

  كأحكالوما
 كأما  يرهـ فطربوـ شبينه بما ييترم الطير ك يرها، كانىرفت 

  اللٍلة الخامسة عشرةاللٍلة الخامسة عشرة

كجرل مرة نلـه مف الممنف، فحنيت  ف ابف يييش الرق  فىلن سميتن يقكلن، الب س 
برسمن ف  هذا المك ط، فوف التشاكر ف  هذا الحرؼ دايـ متىؿ كينبه  لنا أف نبحث 

  فك  نن بنؿ زحؼ كحبك، كبنؿ ند ك 
 قاؿ: الممنف شبينه بالرؤيا ال بدف لن يستقؿ بن، كال طبييد يتحيز فيوا 

أال ترل أف الرؤيا تنقسـ  ج  ا نثر كا قؿ كالتساكم، كنما أف الرؤيا ظؿ مف ظلؿ 
اليقظد، كالظؿ ينقص كيزيد إذا قيس إل  الش ص؛ نذلؾ الممنف ظؿ مف ظلؿ 

كران ينقص تشانوا لجمتنط، كطكران يتساكل الكاجب، فطكران يزيد تشابوان لجكاجب، كط
 بالكسط 

قاؿ: كالكاجب ال  رض لن،  نن حد كاحد، كلن نىيب مف الكحدة بدليؿ أنن ال تهير لن 
كال حيجكلد ال بالزماف كال بالمناف كال بالحدثاف كال بالطبييد كال بالكهـ كال باليقؿ، بؿ 

رؽ منن كىكرة الكاجب ال يحدسوا الظف، اليقؿ ينقاد لن، كالطبييد تسجـ إلين، كالكهـ يف
كال يتحنـ فيوا تجكيز، كال يتسجط  جيوا دام  كال ناس ، كهذا الحنـ يطرد  ج  الممتنط، 

 نن ف  مقابجتن  ج  ال د، أ ن  أنن ال بدف لن، فينكف لن  رض، كاليرض نجن 
 لجمنف بالنيت الذم سجؼ مف النثرة كالقجد كالمساكاة 

ليؼ بن ف  ظاهر الحاؿ كبادلص ا مر ك ارض الشاف، كاستكل  كلوذا تيجقت التنا
الكجكد  جين بباطف الحاؿ ك ف  ا مر كراتب الشاف، لنف هذا الفىؿ الذم اشتمؿ  ج  

w الظاهر كالباطف ليس يننشؼ لجحس نما يننشؼ لجيقؿ 
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ف ننا ال ن جك ف  هذن النثرة مف آثار اليقؿ  -كلما ننا بالحس أنثر  لزمنا  -كا 
 تراؼ بيكايد الممنف ك ليقن، كاليمؿ  جين، كالرجكع إلين إذا أمرنا أك نوينا أك اال

 ايتمرنا أك انتوينا 
كلما ظور لنا بوزاص هذا الذم ننا بن أنثر أف لنا شبحان آ ر نحف بن أقؿ كهك اليقؿ 

يشود لنا ب ف ىكرة الكجكب استكلت مف مبدأ ا مر إل  منقطين الذم هك ف   رض 
   اآل ر الممتنط الكاجب إل

كنما لزمنا اال تراؼ ا كؿ لنكف بن  امجيف كمستيمجيف، كرافييف ككا ييف، كاليميف 
كمجكميف، كنادميف كمندميف؛ نذلؾ لزمنا اال تراؼ بسجطاف الكاجب الذم ال سبيؿ إل  

  زلن، كال محيص  ف اإلقرار بن، كال فناؾ مف اطرادن بهير دافط أك مانط 
يش  ج  تقططو ف   بارتن الت  ما نانت أداتن تكاتين فيوا، مط تدفؽ كاتىؿ نلـ ابف يي

، أ ن  بيف   كاطرن  جيوا؛ فقاؿ: الرؤيا ظؿ اليقظد، كه  كاسطده بيف اليقظد كالنـك
 ظوكر الحس بالحرند، كبيف  فاين بالسنكف 

كد قاؿ: كالنـك كاسطد بيف الحياة كالمكت، كالمكت كاسطده بيف البقاص الذم يتىؿ بالشو
 كبيف البقاص الذم يتىؿ بال جكد 

قاؿ: كهذا نيته  ج  تسويؿ الجفظ كتقريب المراد كالتىكر؛ كالثقد شكؾ القتاد، كازدراد 
اليجقـ كالىاب، لجحكاجز القايمد كالمكانط الميتر د مف اإللؼ كالمنش  ك ير ذلؾ مما 

 يطكؿ تيديدن كيشؽ استقىاؤن 
ف يييش مط فدامتن، كك امتن يسحب ذيجن ف  فقاؿ: هذا نلـه ظريؼ، كما  جت أف اب
 هذا المناف، كيجرم جكادن بوذا اليناف 

قجت لن: إف لن مط هذن الحاؿ مرام  بييدة، كمقاىد  اليد، كأطرافان مف الميان  إذا 
ما بما ينكف طريقان إل  الكهـ الىاف    ا تجقوا دؿ  جيوا، إما بالبياف الشاف ، كا 

 جرل بينن كبيف أب  ال ير اليوكدم أستفيد منن  كقجت: لقد مر لن اليـك ش صه 
ف ننا نقط دكنوا  قاؿ: كما ذاؾ? أنثر  جينا درر هذن الطايفد الت  نميؿ إليوا باال تقاد كا 

wباالجتواد؛ كنس ؿ اهلل أف يرحـ  يفنا الذم منن بدينا كيبدلنا قكةن بوا نجد قربنا ف  
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 آ رنا 
اص الت  تهجب  جيوا الحيجكلد كالسيلف قجت: ذنر أف اليقؿ ال  ناص لن ف  ا شي

كالتطكؿ، نما أف الحس ال ينفذ ف  ا مكر الت  ال تطكر لوا بالحيجكلد كالتطكؿ، كلذلؾ 
 رفت الحنمد ف  الناينات الفاشيات، ك فيت اليجؿ كا سباب ف  بدكها ك فيتوا 

 مشييد النافذة كتبددها كتآلفوا، لنف هذا الفرؽ كال فاص مسجماف لجقدرة المستيجيد كال
لين انتو  هذا البحث كذلؾ أف  فاص ما  قاؿ: كلوذا التريتب سر بن حسف هذا النيت، كا 
 ف  بحؽ ا كؿ ألحؽ، كبدك ما بدا مف نىيبو أطجؽ لجذم ال يحتمؿ  ير هذا الثقؿ، 

كلك  فؼ  نن هذا الحؽ، كبدك ما بدا مف نىيبو أطجؽ لجذم ال يحتمؿ  ير هذا 
هذا لجحؽ اإلنساف البوايـ، كلك ثقؿ  جين هذا لجحؽ المليند،  الثقؿ، كلك  فؼ  نن

فناف حينيذ ال ينكف إنسانان، كقد كجب ف  ا ىؿ أف ينكف إنسانان ناملن بالنىب 
كالدأب، كيمتيض مف أف تنكف ىكرة اإلنساف  ندن ميارة،  نن ف  الحقيقد حيكاف  ير 

 لن، كينكف ف  ف جن كنمالن ناطؽ، بؿ يجتود بسيين كندحن أف يىير إنسانان فا
 مجنان، أ ن  بالمشانود اإلراديد ال بالمشانود النك يد 

قاؿ: ك ايد الحنمد منوا لجمباشريف لوا أف الميرفد تقؼ  ج  حيجكلتوا كلسيلنوا فقط، 
 ال  ج  تىفق أجزايوا،  ف الترتيب فيوا يستحيؿ مط الزماف 

ف ىفحد الماص ال ثبات لوا، كنذلؾ ال ط أال ترل أف الرقـ  ج  الماص ال ىكرة لن،  
ف  الوكاص، كنذلؾ الناينات البايدات ال ىكرة لوا،  نوا ال ثبات لوا، كأنت إذا كجدت 
شييان ال ثبات لن لـ ت ـ إلين شييان آ ر ال ثبات لن طميان ف  كقكع الثبات بينوما، هذا 

ف يجمط بيف ما لن ثبات، ما ال يديف بن كهـ، كال ينقاد لن ظف؛ كلك ساغ هذا لساغ أ
 كبيف ما لن أي ان ثبات، فيحدث هناؾ سيلفه كاستحالد 

كقاؿ: كىؼ اليقؿ بشوادة الحس، نما ينكف كىؼ الحسف بشوادة اليقؿ إال أف 
شوادة الحس لجيقؿ شوادة اليبد لجمكل ، كشوادة اليقؿ لجحس شوادة المكل  لجيبد؛  ج  

تمراف،  ف لنؿ كاحد مف الحس كاليقؿ تفردان أف هاتيف الشوادتيف ال يطرداف كال يس
w ب اص مالن، كلذلؾ ما كجد حيكافه ال  قؿ لن البتد، ككجد ف  مقابجتن ح  ال حس لن 
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ثـ قاؿ: بؿ اليقؿ يحنـ ف  ا شياص الركحانيد البسيطد الشريفد مف جود الىكر 
ياقؿ مف  جص الرفييد، كاليليؽ الت  بيف الميقكالت كالمحسكسات ما نيت اليقؿ، كال

الباقيات ال الدات الدايمات القايمات الثابتات مف حكمد الناينات الفاسدات الباينات 
 الذاهبات الحايلت الزايلت المايلت البايدات 

كد ؿ ف  هذا التج يص  ربه مف الشؾ كالتمارم كال ىكمد كالتيادم كالتينت إل  
 ا تلؼ  ظيـ، ككقفت  ف الحنـ بيد اليقيف 

ماالسجيد? قجت: سميت ا ندلس  يقكؿ: فلف يمش   ج   -أداـ اهلل سيادتن  -كقاؿ 
 سجيتن، أم طبين 

 قاؿ: هؿ يقاؿ: ظفرت  جين? قجت: قد قاؿ شا رهـ: 

  شفاصن لما ف  الىدر كالنقص ظاهر  كنانت قريش لك ظفرنا  ػجػيوػـ

  تتيدل قاؿ: هذا حسف  قجت: الحركؼ الت  تتيدل إل  ا فياؿ، كا فياؿ الت
 بالحركؼ؛ يرا   فيوا السماع فقط ال القياس 

 هذا ناف مذهب إمامنا أب  سييد؛ كقد جاص أي ان ظفر بن؛ كجاص س رت بن كمنن 
كمف ال اتساع لن ف  مذهب اليرب يظف أف س رت بن ال يجكز كهك ىحيق  حنان أبك 

 زيد 
: فنيؼ يجمط? قاؿ: نيؼ يقاؿ ف  جمؿ بن  دة? فناف مف الجكاب: جمجؽ مهد  قاؿ

 فناف الجكاب ب نن ف  القياس ظاهر، كلنف السماع قد نف  
 كهك  راش بف زهير:  -قاؿ الشا ر 

 ببطف  ناظ ناإلبؿ الهداد  فقدتنمك كلحظنمك إلػينػا

 تكلكا طالييف مف النجػاد   ربناهـ ببطف  ناظ حت 

مف الجكاب: مف لقبن ال رس  إل  أم ش ص ينسب? فناف  -حرس اهلل نفسن  -كقاؿ 
 يقاؿ: رجؿ  راسان  ك رس  ك راس ، فنسبت إل  رجؿ نزلوا فاشتورت بن 

فقاؿ: القذاؿ نيؼ يجمط? فناف مف الجكاب أف فياالن كفياالن كفياالن كفييلن كفيكالن أ كات 
wتجمط ف  ا قؿ  ج  أفيجد، يقاؿ: حمار كأحمرة، ك راب كأ ربد، كقذاؿ كأقذلد، ك مكد 
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 كأ مدة 
مف أيف لؾ تجؾ الفتيا? فناف  -أ ن  ال رس   -أس لؾ  ف المس لد ا كل   قاؿ: نسيت

 مف الجكاب: قرأتن  ج  أب  سييد اإلماـ ف  شرحن نتاب سيبكين 
 قاؿ: بردت  جيج ، فوف الحجد ف  مثؿ هذا مت  لـ تنف ب هجوا نانت متججججد 

 قاؿ: أنشدن  شييان ن تـ بن المججس، فقد مرت طرايؼ 
 ارة بف  قيؿ ف  بنت لن: ف نشدتن ليم

  حبؾ يا ذات ا نيؼ ا نشـ
حب تساقان مشاس 

 أ ظم 

 كساطن اهلل بجحم  كدم   كدب بيف نبدم كمحزم 

 كال الذم إف يتقادـ يس ـ  فجػيس بػالمذؽ كال المنتـ

    لقد نزلت مف فؤادم فا جم  منزلد الش ص المحب المنـر

 كانىرفت 
  اللٍلة السادسة عشرةاللٍلة السادسة عشرة

كقتان آ ر فقاؿ: ننت حنيت ل  أف اليامرم ىنؼ نتابان  نكنن بونقاذ البشر  ثـ  دت
مف الجبر كالقدر، فنيؼ هذا النتاب? فقجت: هذا النتاب رأيتن ب طن  ند ىديقن 

كتجميذن أب  القاسـ الناتب كلـ أقرأن  ج  اليامرم، كلنف سميت أبا حاتـ الرازم يقرؤن 
قكيد، كلننن ما أنقذ البشر مف الجبر كالقدر،   جين، كهك نتاب نفيس، كطريقد الرجؿ

  ف الجبر كالقدر اقتسما جميط الباحثيف  نوما كالناظريف فيوما 
 قاؿ: لـ قيؿ الجبر كالقدر كلـ يقؿ اإلجبار 

، كالجبر لهد تميـ، يقاؿ: جبر اهلل ال جؽ كأجبر  فناف الجكاب: أف اإلجبار لهد قـك
 اقب الراص نثيران ال جؽ، كجبر بمين  جبؿ؛ كاللـ تي

قاؿ: فتنجـ ف  هذا الباب بش ص ينكف  ير ما قالن اليامرم، كانقد لن إف ناف الحؽ فيما 
 ذهب  جين كدؿ  جين 

wفناف مف الجكاب: أف مف لحظ الحكادث كالنكايف كالىكادر كا كات  مف ميدف اإللويات 
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ف نانت أقر بالجبر ك رل نفسن مف اليقؿ كاال تيار كالتىرؼ كالتىريؼ،   ف هذن كا 
ناشيدن مف ناحيد البشر، فوف منش ها ا كؿ إنما هك مف الدكا   كالبكا ث كالىكارؼ 

 كالمكانط الت  تنسب إل  اهلل الحؽ؛ فوذا هذا 
ف ما مف نظر إل  هذن ا حداث كالناينات كاال تيارات كاإلرادات مف ناحيد المباشريف 

ميف المنجفيف، فونن ييجقوا بوـ كيجىقوا الناسبيف الفا جيف المحدثيف الليميف المجك 
يثار  برقابوـ، كيرل أف أحدان ما أت  إال مف قبؿ نفسن كبسكص ا تيارن كبشدة تقىيرن كا 

شقاين؛ كالمجحكظاف ىحيحاف كاللحظاف مىيباف، لنف اال تلؼ ال يرتفط بوذا القكؿ 
اطلع إل  هذن كالكىؼ،  نن ليس لنؿ أحد الكىكؿ إل  هذن الهايد، كال لنؿ إنساف 

 النوايد 
فجما كقيت البينكند بيف الناظريف بالطبط كالنسبد لـ يرتفط القاؿ كالقيؿ مف ناحيد القكؿ 

 كالىفد، فوذا هذا 
فما الفرؽ بيف الق اص كالقدر? فناف مف الجكاب: أف أبا  -أطاؿ اهلل بقاصن  -قاؿ 

 دن با جزاص الحادثد سجيماف قاؿ: إف الق اص مىدرن مف اليجـ السابؽ، كالقدر مكر 
 فقاؿ: لـ كرد ف  ا ثر: ال ت ك كا ف  القدر فونن سر اهلل ا نبر 

فناف مف الجكاب: أف أبا سجيماف قاؿ لنا ف  هذن ا ياـ  إف النامكس ينطؽ بما هك 
 استىلح  اـ، لينكف النفط بن شاييان ف  سنكف النفس كطيب القجب كركح الىدكر 

ق أف حنمد هذا السر طين،  ف  جز الناظريف يف   بوـ فوف ناف هذا هنذا فقد ك 
ذا نانت الراحد ف  الجوؿ بالش ص، ناف  إل  الحيرة، كالحيرة م جد، كالم جد هجند  كا 
التيب ف  اليجـ بالش ص، كنـ  جـو لك بدا لنا لناف فين شقاص  يشنا، كنـ جوؿ لك ارتفط 

ا كمف ك اف  جينا  ج  قدر احتماؿ منا لناف فين هلننا؛ كاليجـ كالجوؿ مقسكماف بينن
نؿ كاحد منا لجذم سبؽ إلين ك جؽ بن، أال ترل أف  جمنا لك أحاط بمكتنا مت  ينكف? 
ك ج  أم حاؿ تحدث اليجد أك المحند أك البلص? لناف ذلؾ مفسدةن لنا، كمحندن شديدةن 

  جينا 
w فانظر نيؼ زكل اهلل الحنيـ هذا اليجـ  نا، كجيؿ ال يرة فين لنا 
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أال ترل أي ان أف جوجنا لك  جب  جينا ف  جميط أمكرنا لناف فساد ذلؾ ف   ظـ الفساد 
ا كؿ، كالبلص منن ف  ميرض البلص المتقدـ، فمف هذا الذم أشرؼ  ج  هذا الهيب 
المننكف كالسر الم زكف فيهفؿ  ف الشنر ال الص، كاالستسلـ الحسف، كالبراصة مف 

 نؿ حكؿ كقكة 
ف لن ال جؽ كا مر، أ ن  اإلبداص كالتنجيؼ، كاإلظوار كالتشريؼ، كالتقدير فاالستمداد مم
 كالتىريؼ 

قاؿ: هذا فف حسف، كأظنؾ لك تىديت لجقىص كالنلـ  ج  الجميط لناف لؾ حظ 
 كافر مف السامييف اليامجيف، كال ا ييف كالمحافظيف 

يد، كالتشبن بوـ فناف مف الجكاب: أف التىدم لجيامد  جكقد، كطجب الرفيد بينوـ  
نقيىد؛ كما تيرض لوـ أحد إال أ طاهـ مف نفسن ك جمن ك قجن كلكثتن كنفاقن كرياين 

 أنثر مما ي  ذ منوـ مف إجللوـ كقبكلوـ ك طايوـ كبذلوـ 
 كليس يقؼ  ج  القاص إال أحد ثلثد 

 إما رجؿ أبجن، فوك ال يدرم ما ي رج مف أـ دما ن 
ما رجؿ  اقؿه فوك يزدرين لتي ما لن نسبد إل  ال اىد مف كجن، كا  ر ن لجوؿ الجواؿ، كا 

ل  اليامد مف كجن، فوك بتذبذب  جين مف اإلننار الجانب لجوجر، كاال تراؼ الجالب  كا 
لجكىؿ، فالقاص حينيذ ينظر إل  تفري  الزماف لمداراة هذن الطكايؼ، كحينيذ ينسج  مف 

مف الحنمد بمجالسد أهؿ الحنمد،  موماتن النفسيد، كلذاتن اليقجيد، كينقطط  ف االزدياد
ما قابسان لوـ؛ ك ج  ذلؾ فما رأيت مف انتىب لجناس قد مجؾ إال  إما مقتبسان منوـ، كا 

ال ديناران أك ثكبان؛ كمناىبدن شديدةن لمماثجين ك داتن   درهمان كا 
 قاؿ: إف الجيؿ قد دنا مف فجرن، هات مجحد الكداع 

ؿ أ راب  الحماـ فزلؽ فانشى، ف نش  قجت: قاؿ ييقكب ىاحب إىلح المنطؽ: د 
 يقكؿ: 

 فرحت مف الحماـ  ير مػطػوػر  كقالكا تطػوػر إنػن يـك جػمػيدو 

w بفجسيف إن  بيس ما ناف متػجػرم  ترديت منن شاريان شى مػفػرقػ 
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 فنيؼ ببيتو مف ر ػاـو كمػرمػر  كما يحسف ا  راب ف  السكؽ مشيدن 

 أ ػفػر بن ال بظب و بالػىػريمد  ؿيقكؿ لػ  ا نػبػاط إذ أنػا نػاز 

ننت أركم قافيد هذا البيت أ فرا، كهذن فايدة ننت  نوا ف   -حرس اهلل نفسن  -كقاؿ 
 ناحيد؛ كانىرفت 

 ند بجك   هذا الفىؿ أف أ تـ الجزص ا كؿ بما  -حاطؾ اهلل  -قد رأيت أيوا الشي  
من كنثرن،  ير  ايى  ج  أنتو   جين، كأشفين بالجزص الثان   ج  سياج ما سجؼ نظ

ترتيبو يحفظ ىكرة التىنيؼ  ج  اليادة الجاريد  هجن، ك ذرم ف  هذا كا ق لمف 
 طجبن،  ف الحديث ناف يجرم  ج   كاهنن بحسب السانق كالدا   

نما يمجؾ ما هك لن  كهذا الفف ال ينتظـ أبدان،  ف اإلنساف ال يمجؾ ما هك بن كفين، كا 
لين   كا 

إل  نفسو مديد، كرأمو يىدر  ف ت ييد كتسديد؛ كالسلـ، كالحمد هلل  كهذا فىؿ يحتاج
كحدن، كىجكاتن  ج  سيدنا محمد النب  كآلن الطاهريف، كسجـ تسجيمان نثيران إل  يـك 

 الديف، كالحمد هلل رب اليالميف 
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  اإلمتاع والمؤانسةاإلمتاع والمؤانسة

  أبى حٍان التىحٍذيأبى حٍان التىحٍذي

  

  

  الجسء الثانًالجسء الثانً
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

أطاؿ اهلل يدؾ ف  ال يرات، كزاد ف  همتؾ ر بدن ف  اىػطناع المنرمػات،  -الشي   أيوا
قد فر ت ف  الجزص  -كأجراؾ  ج  أحسف اليادات ف  تقديـ طلب اليجـ كأهؿ البيكتات 

ا كؿ  ج  ما رسمت ف  القياـ بن، كشرفتن  بال كض فين، كسػردت فػ  حكاشػين أ يػاف 
زير، كلػـ آؿ جوػدان فػ  ركايتوػا كتقكيموػا كلػـ أحػتى ا حاديث الت   دمت بوػا مججػس الػك 

إلػػ  تيميػػد شػػ صو منوػػا، بػػؿ زبرجػػت نثيػػران منوػػا بناىػػط الجفػػظ، مػػط شػػرح الهػػامض كىػػجد 
تمػػاـ المنقػػكص، كحمجتػػن إليػػؾ  جػػ  يػػد فػػايؽو اليػػلـ، كأنػػا حػػريصه  جػػ  أف  المحػػذكؼ كا 

 ل  أتبيػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػالجزص الثػػػػػػػػػان ، كهػػػػػػػػػك يىػػػػػػػػػؿ إليػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػػبكع إف شػػػػػػػػػاص اهلل تيػػػػػػػػػا
كأنا أس لؾ ثانيدن  ج  طريؽ التكنيد، نما س لتؾ أكالن  ج  طريؽ االقتراح، أف تنكف هػذن 
الرسػػػػالد مىػػػػكندن  ػػػػف  يػػػػكف الحاسػػػػديف الييػػػػابيف، بييػػػػدةن  ػػػػف تنػػػػاكؿ أيػػػػدم المفسػػػػديف 
المنافسيف؛ فجيس نؿ قايؿ يسجـ، كال نػؿ سػامطو ينىػؼ، كال نػؿ متكسػطو يىػجق، كال نػؿ 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـو يفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المج
كالبجيد م ا فده مف جود النظراص ف  الىنا د، كلجحسد ثكرافه ف  نفػكس هػذن الجما ػد؛ 
كقػؿ مػػف يجوػػد جوػدن فػػ  التقػػرب إلػ  ريػػيسو أك كزيػػر، إال جػد فػػ  إبيػػادن مػف مرامػػن نػػؿ 
ىػػهير كنبيػػػر؛ كهػػػذا  ف الزمػػػاف قػػػد اسػػػتحاؿ  ػػػف الميوػػػكد، كجفػػػا  ػػػف القيػػػاـ بكظػػػايؼ 

أهػػؿ المػػركصات؛  مػػكرو شػػرحوا يطػػكؿ؛ كقػػد نػػاف النػػاس يتقجبػػكف فػػ  الػػديانات ك ػػادات 
بسػػػيط الشػػػمس؛ أ نػػػ  الػػػديف فهربػػػت  ػػػنوـ، فياشػػػكا بنػػػكر القمػػػر، أ نػػػ  المػػػركصة ف فػػػؿ 
دكنوـ، فبقكا ف  ظجمات البر كالبحػر، أ نػ  الجوػؿ كقجػد الحيػاص فػل جػـر أ  ػؿ الػداص، 

 سترشػػػػػػػد؛ كاهلل المسػػػػػػػتياف كأشػػػػػػػنؿ الػػػػػػػدكاص، ك جبػػػػػػػت الحيػػػػػػػرة، كفقػػػػػػػد المرشػػػػػػػد، كقػػػػػػػؿ الم
 كأرجط إل  ما هك الهرض مف نس  ما تقدـ ف  الجزص ا كؿ 

  اللٍلة السابعة عشرةاللٍلة السابعة عشرة

فجما  دت إل  المججس قاؿ: ما تحفظ ف  تفياؿ كتفياؿ، فقد اشتبوا? كفز ت إل  ابف 
w بيد الناتب فجـ ينف  ندن مقنط، كألقيت  ج  مسنكين فجـ ينف لن فيوا مطجط؛ كهذا 
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  دثكر ا دب كبكار اليجـ كاإل راض  ف الندح ف  طجبن  فقجت: قاؿ شي نا دليؿه  ج
: المىادر نجوا  ج  تفياؿو بفتق التاص، -ن ر اهلل كجون  -أبك سييد السيراف  اإلماـ 

نما تجي ص تفياؿه ف  ا سماص، كليس بالنثير  قاؿ: كذنر بيض أهؿ الجهد منوا ستد  كا 
 هاتوا  شر اسمان ال يكجد  يرها  قاؿ: 

قجت: منوا التبياف كالتجقاص، كمر توكاصه مف الجيؿ؛ كتبراؾ، كتيشار، كترباع، كه  
 مكا ط؛ كتمساح لجدابد الميركفد؛ كالتمساح الرجؿ النذاب أي ان 

 كتجفاؼ كتمثاؿ كتمراد بيت الحماـ، كتجفاؽ، كهك ثكباف يجفقاف  كتجقاـ: سريط الجقـ 
 ج  الكقت الذم  ربوا الفحؿ فين، كت راب  كيقاؿ: أتت الناقد  ج  ت رابوا، أم

 نثير ال رب كتقىار، كه  الم نقد؛ كتنباؿ، كهك القىير 
، فما تقكؿ ف  تذنار? فوف ال كض ف  هذا المثاؿ إنما ناف مف أجؿ  قاؿ: هذا حسفه
 ، هذا الحرؼ، فوف أىحابنا نانكا ف  مججس الشراب، فا تجفكا فين? فقجت: هذا مىدره

 كهك مفتكح 
قاؿ: اجمط ل  حركفان نظاير لوذا مف الجهد، كاشرح ما ندر منوا، ك رض الشؾ ثـ 

 لنثير مف الناس فيوا 
 فقجت: السمط كالطا د مط الشرؼ بال دمد 

كقاؿ أي ان: حدثن   ف ش ص هك أهـ مف هذا ل  كأ طر  ج  بال ، إن  ال أزاؿ أسمط 
شارةن إل  ما ال مف زيد بف رفا د قكالن كمذهبان ال  ود ل  بن كننايدن   ما ال أحقن، كا 

يتك ق ش صه منن، يذنر الحركؼ كيذنر النقط، كيز ـ أف الباص لـ تنقط مف تحت 
كاحدةن إال بسبب، كالتاص لـ تنقط مف فكؽ اثنتيف إال ليجد، كا لؼ لـ تير إال لهرض  
كأشبان هذا؛ كأشود منن ف   رض ذلؾ د كل يتياظـ بوا كينتفى بذنرها؛ فما حديثن? 

كما ش نن? كما د جتن? كما  برن? فقد بجهن  أنؾ تهشان كتججس إلين، كتنثر  ندن، 
كتكرؽ لن، كلؾ مين نكادر م حند، كبكادر ميجبد  كمف طالت  شرتن إلنسافو ىدقت 

 برتن بن، كاننشؼ أمرن لن، كأمنف اطل ن  ج  مستنف رأين ك اف  مذهبن ك كيص 
w طريقتن 
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يرفن قبج  قديمان كحديثان بالتربيد كاال تبار كاالست داـ، كلن فقجت: أيوا الكزير، هك الذم ت
 منؾ ا  كة القديمد كالنسبد الميركفد 

، كذهفه كقاده، كيقظده حا رة، كسكانق  قاؿ: دع هذا كىفن ل   قجت: هناؾ ذناصه  البه
متناىرة، كمتسطه ف  فنكف النظـ كالنثر، مط النتابد البار د ف  الحساب كالبل د، 

:  كحفظ أياـ الناس، كسماعو لجمقاالت، كتبىرو ف  اآلراص كالديانات، كتىرؼو ف  نؿ ففو
ما بالتناه  المفحـ  فقاؿ: فيج  هذا ما  ما بالتبىر المفوـ، كا  إما بالشدك المكهـ، كا 

مذهبن? قجت: ال ينسب إل  ش ص، كال ييرؼ برهط، لجيشانن بنؿ ش ص، ك جيانن ف  
بسطد تبيانن، كسطكتن بجسانن، كقد أقاـ بالبىرة زمانان نؿ باب  كال تلؼ ما يبدك مف 

طكيلن، كىادؼ بوا جما دن  ىناؼ اليجـ كأنكاع الىنا د؛ منوـ أبك سجيماف محمد 
بف ميشر البيست ، كييرؼ بالمقدس ، كأبك الحسف  ج  بف هاركف الزنجان ، كأبك 

ليىابد قد تآلفت أحمد المورجان  كاليكف  ك يرهـ، فىحبوـ ك دموـ؛ كنانت هذن ا
باليشرة، كتىافت بالىداقد، كاجتميت  ج  القدس كالطوارة كالنىيحد، فك يكا بينوـ 

مذهبان ز مكا أنوـ قربكا بن الطريؽ إل  الفكز بر كاف اهلل كالمىير إل  جنتن، كذلؾ 
أنوـ قالكا: الشرييد قد دنست بالجواالت، كا تجطت بال لالت؛ كال سبيؿ إل   سجوا 

 إال بالفجسفجد، كذلؾ  نوا حاكيده لجحنمد اال تقاديد، كالمىجحد االجتواديد  كتطويرها
كز مكا أنن مت  انتظمت الفجسفد اليكنانيد كالشرييد اليربيد فقد حىؿ النماؿ؛ كىنفكا 
 مسيف رسالدن ف  جميط أجزاص الفجسفد:  جميوا ك مجيوا، كأفردكا لوا فورستان كسمكها 

ف الكفاص، كنتمكا أسماصهـ، كبثكها ف  الكراقيف، كلقنكها رسايؿ إ كاف الىفاص ك ل
لجناس، كاد كا أنوـ ما فيجكا ذلؾ إال ابتهاص كجن اهلل  ز كجؿ كطجب ر كانن لي جىكا 

الناس مف اآلراص الفاسدة الت  ت ر النفكس، كاليقايد ال بيثد الت  ت ر أىحابوا، 
ن الرسايؿ بالنجـ الدينيد كا مثاؿ كا فياؿ المذمكمد الت  يشق  بوا أهجوا؛ كحشكا هذ

 الشر يد كالحركؼ المحتمجد كالطرؽ المكهمد 
wفقاؿ: هؿ رأيت هذن الرسايؿ? قجت: قد رأيت جمجدن منوا، كه  مبثبكتده مف نؿ ففو نتفان 
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بل إشباعو كال نفايد، كفيوا  رافات كننايات كتجفيقات كتجزيقات؛ كقد  رؽ الىكاب فيوا 
   لهجبد ال ط   جيوا؛

كحمجت  دةن منوا إل  شي نا أب  سجيماف المنطق  السجستان  محمد بف بوراـ 
ك ر توا  جين كنظر فيوا أيامان كا تبرها طكيلن؛ ثـ ردها  ج  كقاؿ: تيبكا كما أ نكا، 

كنىبكا كما أجدكا، كحامكا كما كردكا، ك نكا كما أطربكا، كنسجكا فوجوجكا، كمشطكا 
 -كال يمنف كال يستطاع؛ ظنكا أنوـ يمننوـ أف يدسكا الفجسفد ففجفجكا؛ ظنكا ما ال ينكف 

الت  ه   جـ النجـك كا فلؾ كالمجسط  كالمقادير كآثار الطبييد، كالمكسيق  الت  ه  
ميرفد النهـ كاإليقا ات كالنقرات كا كزاف، كالمنطؽ الذم هك ا تبار ا قكاؿ باإل افات 

 ي مكا الشرييد لجفجسفد  ف  الشرييد، كأف -كالنميات كالنيفيات 
كهذا مراـه دكنن حدد؛ كقد تكفر  ج  هذا قبؿ هؤالص قـك نانكا أحد أنيابان، كأح ر 

، كأكثؽ  ران، فجـ يتـ لوـ ما أرادكن، كال  أسبابان، كأ ظـ أقداران، كأرفط أ طاران، كأكسط قكلن
بو مكحشد، بجهكا منن ما أمجكن؛ كحىجكا  ج  لكثاتو قبيحد، كلط اتو فا حد، كألقا

 ك كاقب م زيد، كأكزارو مثقجد 
 -فقاؿ لن الب ارم أبك اليباس: كلـ ذلؾ أيوا الشي ? قاؿ: إف الشرييد م  كذةه  ف اهلل 

بكساطد السفير بينن كبيف ال جؽ مف طريؽ الكح ، كباب المناجاة، كشوادة  - ز كجؿ 
رةن، لمىالق  امدو متقند، اآليات، كظوكر الميجزات، إل  ما يكجبن اليقؿ تارةن، كيجكزن تا

كمراشد تامدو مبيند؛ كف  أثنايوا ما ال سبيؿ إل  البحث  نن، كالهكص فين؛ كالبد مف 
التسجيـ لجدا   إلين، كالمنبن  جين؛ كهناؾ يسقط "لـ" كيبطؿ "نيؼ"، كيزكؿ "هل" 

 كيذهب "لك" ك "ليت" ف  الريق،  ف هذن المكاد  نوا محسكمد، كا ترا ات الميتر يف
 جيوا مردكدةه، كارتياب المرتابيف فيوا  ار، كسنكف الساننيف إليوا نافط؛ كجمجتوا 

مشتمجده  ج  ال ير، كتفىيجوا مكىكؿه بوا  ج  حسف التقبؿ، كه  متداكلد بيف متيجؽ 
؛ كناىر بالجهد الشاييد، كحاـو بالجدؿ المبيف،  بظاهرو منشكؼ، كمحتىو بت كيؿو ميركؼو

ك اربو لجمثؿ الساير، كراجطو إل  البرهاف الكا ق، كمتفقنو ف   كذابو باليمؿ الىالق،
wالحلؿ كالحراـ، كمستندو إل  ا ثر كال بر المشوكريف بيف أهؿ المجد، كراجط إل  اتفاؽ 
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 ا مد 
 كأساسوا  ج  الكرع كالتقكل، كمنتواها إل  اليبادة كطجب الزلف  

ا فلؾ كمقادير ا جراـ كمطالط  ليس فيوا حديث المنجـ ف  ت ثيرات النكانب كحرنات
 الطكالط كمهارب الهكارب 

كال حديث تشاؤموا كتيامنوا، كهبكطوا كىيكدها، كنحسوا كسيدها، كظوكرها 
 كاستسرارها، كرجك وا كاستقامتوا، كتربييوا كتثجيثوا، كتسديسوا كمقارنتوا 
توا كافتراقوا، كال حديث ىاحب الطبييد الناظر ف  آثارها، كأشناؿ ا سطقسات، بثبك 

كتىريفوا ف  ا قاليـ كالميادف كا بداف، كما يتيجؽ بالحرارة كالبركدة كالرطكبد كاليبكسد؛ 
ل   كما الفا ؿ كما المنفيؿ منوا؛ كنيؼ تمازجوا كتزاكجوا، كنيؼ تنافرها كتسايرها؛ كا 

 أيف تسرم قكاها، ك ج  أم ش ص يقؼ منتواها 
قادير ا شياص كنقطوا ك طكطوا كسطكحوا كال فيوا حديث الموندس الباحث  ف م

كأجساموا كأ ل وا كزكاياها كمقاطيوا، كما النرة? كما الدايرة? كما المستقيـ? كما 
المنحن ? كال فيوا حديث المنطق  الباحث  ف مراتب ا قكاؿ، كمناسب ا سماص 

كالحركؼ كا فياؿ؛ كنيؼ ارتباط بي وا ببيض  ج  مك كع رجؿ مف يكناف حت  
 ىق بز من الىدؽ، كينبذ النذب ي

كىاحب المنطؽ يرل أف الطبيب كالمنجـ كالموندس كنؿ مف فان بجفظو كأـ  ر ان فقراص 
 إلين، محتاجكف إل  ما ف  يدين 

قاؿ: فيج  هذا نيؼ يسكغ إل كاف الىفاص أف ينىبكا مف تجقاص أنفسوـ د كةن تجمط 
الطكايؼ جما د أي ان لوـ مآ ذ  حقايؽ الفجسفد ف  طريؽ الشرييد?  ج  أف كراص هذن

مف هذن ا  راض، نىاحب اليزيمد كىاحب الطجسـ ك ابر الرؤيا كمد   السحر 
 كىاحب النيمياص كمستيمؿ الكهـ 

قاؿ: كلك نانت هذن جايزةن كممنندن لناف اهلل تيال  نبن  جيوا، كناف ىاحب الشرييد 
بوذن الزيادة الت  يجدها ف   يقـك شرييتن بوا، كينمجوا باستيمالوا، كيتلف  نقىوا

w يرها، أك ي ص المتفجسفيف  ج  إي احوا بوا كيتقدـ إليوـ بوتماموا، كيفرض  جيوـ 
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القياـ بنؿ ما يذب بن  نوا حسب طاقتوـ فيوا، كلـ يفيؿ ذلؾ بنفسن، كال كنجن إل   يرن 
اس مف  جفاين كالقايميف بدينن؛ بؿ نو   ف ال كض ف  هذن ا شياص، كنرن إل  الن

ذنرها، كتك دهـ  جيوا، كقاؿ: مف أت   رافان أك طارقان أك حازيان أك ناهنان أك منجمان 
يطجب  يب اهلل منن فقد حارب اهلل، كمف حارب اهلل حرب، كمف  البن  جب، حت  قاؿ: 

 لك أف اهلل حبس  ف الناس القطر سبط سنيف ثـ أرسجن  ىبحت طايفده بن نافريف 
 مجدح، فوذا نما ترل، كالمجدح: الدبراف كيقكلكف: مطرنا بنكص ال

ثـ قاؿ: كلقد ا تجفت ا مد  ركبان مف اال تلؼ ف  ا ىكؿ كالفركع، كتناز كا فيوا 
فنكنان مف التنازع ف  الكا ق كالمشنؿ مف ا حناـ، كالحلؿ كالحراـ، كالتفسير كالت كيؿ، 

لؾ إل  منجـو كال طبيب كاليياف كال بر، كاليادة كاالىطلح؛ فما فز كا ف  ش ص مف ذ
كال منطق و كالموندسو كال مكسيق  كال ىاحب  زيمدو كشيبذة كسحرو كنيمياص،  ف اهلل 
تيال  تمـ الديف بنبين ىج  اهلل  جين كسجـ ، كلـ يحكجن بيد البياف الكارد بالكح  إل  

 بيافو مك كعو بالرأم 
سفد ف  ش ص مف دينوا، قاؿ: كنما لـ نجد ف  هذن ا مد مف يفزع إل  أىحاب الفج

 فنذلؾ أمد  يس   جين السلـ كه  النىارل، كنذلؾ المجكس 
قاؿ: كمما يزيدؾ ك كحان كيريؾ  جبان أف ا مد ا تجفت ف  آرايوا كمذاهبوا كمقاالتوا 
فىارت أىنافان فيوا كفرقان؛ نالمرجيد كالميتزلد كالشييد كالسنيد كال كارج، فما فز ت 

ؼ إل  الفلسفد، كال حققت مقالتوا بشكاهدهـ كشوادتوـ، كال طايفده مف هذن الطكاي
 اشتهجت بطريقتوـ، كال كجدت  ندهـ ما لـ ينف  ندها بنتاب ربوا كأثر نبيوا 

كهنذا الفقواص الذيف ا تجفكا ف  ا حناـ مف الحلؿ كالحراـ منذ أياـ الىدر ا كؿ إل  
، كال قالكا لوـ: أ ينكنا بما  ندنـ؛ يكمنا هذا لـ نجدهـ تظاهركا بالفلسفد فاستنىركهـ

 كاشودكا لنا أك  جينا بما قبجنـ 
قاؿ: ف يف الديف مف الفجسفد? كأيف الش ص الم  كذ بالكح  النازؿ، مف الش ص الم  كذ 
بالرأم الزايؿ? فوذ أدلكا باليقؿ فاليقؿ مكهبده مف اهلل جؿ ك ز لنؿ  بد، كلنف بقدر ما 

w ف  بن  جين ما يتجكن، كليس نذلؾ الكح ، فونن  ج  نكرن يدرؾ بن ما ييجكن، نما ال ي
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 المنتشر، كبيانن الميسر 
قاؿ: كبالجمجد، النب  فكؽ الفيجسكؼ، كالفيجسكؼ دكف النب ؛ ك ج  الفيجسكؼ أف يتبط 
 النب ، كليس  ج  النب  أف يتبط الفيجسكؼ،  ف النب  مبيكث، كالفيجسكؼ مبيكثه إلين 

تف  بن لـ ينف لجكح  فايدةه كال  ناصه،  ج  أف منازؿ الناس قاؿ: كلك ناف اليقؿ ين
متفاكتده ف  اليقؿ، كأنىباؤهـ م تجفده فين؛ فجك ننا نستهن   ف الكح  باليقؿ نيؼ ننا 

نما هك لجميط الناس، فوف قاؿ قايؿ باليبث  نىنط، كليس اليقؿ ب سرن لكاحدو منا، كا 
 جين أف يستفيد الزيادة مف  يرن،  نن  كالجوؿ: نؿ  اقؿ مكنكؿه إل  قدر  قجن، كليس

 منف  بن، ك ير مطالبو بما زاد  جين 
قيؿ لن: نفاؾ تماديان ف  هذا الرأم أنن ليس لؾ فين مكافؽ، كال  جين مطابؽ؛ كلك استقؿ 

إنسافه كاحده بيقجن ف  جميط حاالتن ف  دينن كدنيان الستقؿ أي ان بقكتن ف  جميط 
ناف كحدن يف  بجميط الىنا ات كالميارؼ، كناف ال يحتاج حاجاتن ف  دينن كدنيان، كل

 إل  أحدو مف نك ن كجنسن؛ كهذا قكؿه مزدكؿ كرأمه م ذكؿ 
ذا ساغ هذا اال تلؼ ف   قاؿ الب ارم: كقد ا تجفت أي ان درجات النبكة بالكح ، كا 

 الكح  كلـ ينف ذلؾ ثالمان لن، ساغ أي ان ف  اليقؿ كلـ ينف مؤثران فين 
ا هذا، ا تلؼ درجات أىحاب الكح  لـ ي رجوـ  ف الثقد كالطم نيند بمف فقاؿ: ي

اىطفاهـ بالكح ، ك ىوـ بالمناجاة، كاجتباهـ لجرسالد، كأنمجوـ بما ألبسوـ مف شيار 
النبكة؛ كهذن الثقد كالطم نيند مفقكدتاف ف  الناظريف باليقكؿ الم تجفد،  نوـ  ج  بيدو 

لش ص القجيؿ كالنزر اليسير؛ ك كار هذا النلـ ظاهر، مف الثقد كالطم نيند إال ف  ا
 ك طؿ هذا المتنجـ بيف 

قاؿ الكزير: أفما سمط شييان مف هذا المقدس ? قجت: بج  قد ألقيت هذا كما أشبون 
بالزيادة كالنقىاف، كالتقديـ كالت  ير، ف  أكقات نثيرة بح رة حمزة الكراؽ ف  الكراقيف، 

اب؛ لنف الحريرم  لـ ابف طرارة هيجن يكمان ف  الكراقيف فسنت، كما رآن  أهلن لججك 
بمثؿ هذا النلـ، فاندؼ فقاؿ: الشرييد طب المر  ، كالفجسفد طب ا ىحاص، 

wكا نبياص يطبكف لجم رل حت  ال يتزايد مر وـ، كحت  يزكؿ المرض باليافيد فقط  
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مرضه أىلن، فبيف  ف ما الفلسفد فونوـ يحفظكف الىحد  ج  أىحابوا حت  ال ييتريوـ
مدبر المريض كمدبر الىحيق فرؽه ظاهر كأمره منشكؼ،  ف  ايد مدبر المريض أف 
ينتقؿ بن إل  الىحد، هذا إذا ناف الدكاص ناجيان، كالطبط قابلن، كالطبيب ناىحان  ك ايد 
ذا حفظ الىحد فقد أفادن نسب الف ايؿ، كفر ن  مدبر الىحيق أف يحفظ الىحد، كا 

القتنايوا؛ كىاحب هذن الحاؿ فايزه بالسيادة اليظم ، كمتبكلصه الدرجد لوا، ك ر ن 
 اليجيا؛ كقد ىار مستحقان لجحياة اإلليود؛ كالحياة اإللويد مف ال جكد كالديمكمد كالسرمديد 
فوف نسب مف يبرأ مف المرض بطب ىاحبن الف ايؿ أي ان؛ فجيست تجؾ الف ايؿ مف 

يديد، كا  رل برهانيد؛ كهذن مظنكنده، كهذن جنس هذن الف ايؿ،  ف إحداهما تقج
 مستيقند، كهذن ركحانيد، كهذن جسميد، كهذن دهريد، كهذن زمانيد 

ف نانت  كقاؿ أي ان: إنما جمينا بيف الفجسفد كالشرييد  ف الفجسفد ميترفده بالشرييد، كا 
نما جمينا أي ان بينوما  ف الشرييد  امد، كالفجسفد  اىد،  الشرييد جاحدةن لوا؛ كا 

كاليامد قكاموا بال اىد، نما أف ال اىد تماموا بالياميد؛ كهما متطبقتاف إحداهما  ج  
ا  رل،  نوا نالظوارة الت  ال بد لوا مف البطاند، كنالبطاند الت  البد لوا مف 

 الظوارة 
فقاؿ لن الحريرم: أما قكلؾ طب المر   كطب ا ىحاص كما نسقت  جين نلمؾ فمثؿه 

بن  يرؾ كمف ناف ف  مشنؿ،  ف الطبيب  ندنا الحاذؽ ف  طبن هك الذم ال ييبر 
يجمط بيف ا مريف، أ ن  أنن يبرلص المريض مف مر ن، كيحفظ الىحيق  ج  

ىحتن؛ ف ما أف ينكف ها هنا طبيباف ييالى أحدهما الىحيق، كاآل ر ييالى المريض، 
ادة، فمثجؾ مردكده  جيؾ، فوذا ما لـ نيودن نحف كال أنت؛ كهك ش صه  ارجه  ف الي

ف  -كتشنييؾ فا قه لؾ، كنؿ أحد ييجـ أف التدبير ف  حفظ الىحد كدفط المرض  كا 
 كاحد، فالطب يجميوما، كالطبيب الكاحد يقـك بوما كبشرايطوما  -ناف بينوما فرؽ 

كأما قكلؾ ف  الفىؿ الثان : إف أحدل الف يجتيف تقجيديد، كا  رل برهانيد، فنلـه 
 نؾ  جطت  ج  نفسؾ؛ أال تيجـ اف البرهانيد ه  الكاردة بالكح ، الناظمد مد كؿ، 

wلجرشد، الدا يد إل  ال ير، الكا دة بحسف المآب؛ كأف التقجيديد ه  الم  كذة مف 
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نما هك رجؿه قاؿ شييان  المقدمد كالنتيجد، كالد كل الت  يرجط فيوا إل  مف ليس بحجد، كا 
كافؽ لن يرجط إل  الكح ، كال الم الؼ لن يستند إل  فكافقن آ ر ك الفن آ ر، فل الم

حؽ؛ كاليجب أنؾ جيجت الشرييد مف باب الظف، كه  بالكح ، كجيجت الفجسفد مف 
 باب اليقيف، كه  مف الرأم 

فز رفد ال  -تين  الشرييد  -كهذن جسميد  -تين  الفجسفد  -كأما قكلؾ: هذن ركحانيد 
مز رفكف؛  ج  أنا لك قجنا: بؿ الشرييد ه  تستحؽ الجكاب، كلمثؿ هذا فجييمؿ ال

الركحانيد،  نوا ىكت الكح ، كالكح  مف اهلل  ز كجؿ، كالفجسفد ه  الجسميد،  نوا 
برزت مف جود رجؿ با تبار ا جساـ كا  راض، كما هذا ش نن فوك بالجسـ أشبن، 

 ك ف لطؼ الركح أبيد لما أبيدنا 
امد، فنلـ ساقط ال نكر  جين،  نؾ تشير بن إل  كأما قكلؾ: الفجسفد  اىده كالشرييد  

فجـ  -كهـ ال اىد  -كالفجسفد ينتحجوا قـك  -كهـ اليامد  -أف الشرييد ييتقدها قـك 
جميتـ رسايؿ إ كاف الىفاص كد كتـ الناس إل  الشرييد كه  ال تجـز إال لجيامد، كلـ 

، فقد ناق تـ،  ننـ تقكلكا لجناس: مف أحب أف ينكف مف اليامد فجيتحؿ بالشرييد
حشكتـ مقالتنـ بآياتو مف نتاب اهلل تز مكف بوا أف الفجسفد مدلكؿه  جيوا بالشرييد، ثـ 

الشرييد مدلكؿه  جيوا بالميرفد، ثـ ه نت تذنر أف هذن لج اىد؛ كتجؾ لجيامد؛ فجـ 
 جميتـ بيف مفترقيف، كمزقتـ بيف مجتمييف؛ هذا كاهلل الجوؿ المبيف، كال رؽ المشيف 
ف نانت  كأما قكلؾ: إنا جمينا بيف الفجسفد كالشرييد  ف الفجسفد ميترفده بالشرييد، كا 

ن  أظف أف حسؾ نجيؿ، ك قجؾ  جيؿ،  الشرييد جاحدةن لجفجسفد، فوذن مناق د أ رل، كا 
 نؾ قد أك حت  ذر أىحاب الشرييد، إذ جحدكا الفجسفد، كذلؾ أف الشرييد ال 

بوا؛ كمط ذلؾ فجيس لوـ  جـه ب ف الفجسفد قد حثت  ج  تذنرها، كال ت ص  ج  الدينكند 
 قبكؿ الشرييد، كنوت  ف م الفتوا، كسمتوا بالنامكس الحافظ لىلح اليالـ 

ثـ قاؿ الحريرم: حدثن  أيوا الشي :  ج  أم شرييدو دلت الفجسفد? أ ج  اليوكديد، أـ 
الىابيكف? فوف ها هنا   ج  النىرانيد، أـ  ج  المجكسيد، أـ  ج  اإلسلـ، أـ ما  جين

wمف يتفجسؼ كهك نىران  نابف زر د كابف ال مار كأمثالوما، كها هنا مف يتفجسؼ كهك 
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يوكدم، ن ب  ال ير بف يييش، كها هنا مف يتفجسؼ كهك مسجـ، ن ب  سجيماف 
كالنكشجان  ك يرهما؛ أفتقكؿ إف الفجسفد أباحت لنؿ طايفد مف هذن الطكايؼ أف تديف 

م نش ت  جين? كدع هذا لي اطب  يرؾ، فونؾ مف أهؿ اإلسلـ بالودل بذلؾ الديف الذ
كالجبجد كالمنش  كالكراثد؛ فما بالنا ال نرل كاحدان مننـ يقـك ب رناف الديف، كيتقيد بالنتاب 

كالسند يرا   ميالـ الفري د ككظايؼ النافجد? كأيف ناف الىدر ا كؿ مف الفجسفد? 
مط ما فين مف  -ف منوا? كلـ  ف  هذا ا مر اليظيـ أ ن  الىحابد، كأيف ناف التابيك 

 ج  الجما د ا كل  كالثانيد كالثالثد إل  يكمنا هذا كفيوـ الفقواص  -الفكز كالنييـ 
كالزهاد كاليباد كأىحاب الكرع كالتق ، كالناظركف ف  الدقيؽ كدقيؽ الدقيؽ كنؿ ما  اد 

ف  االرتهاص كاستقيتـ بل دلك كال ب يرو  اجؿ كثكابو آجؿ، هيوات لقد أسررتـ الحشك 
رشاص، كدلجتـ  ج  فسكلتنـ ك يؼ منتنـ كأردتـ أف تقيمكا ما ك ين اهلل، كت يكا ما 

 رفيد اهلل، كاهلل ال يهالب؛ بؿ هك  البه  ج  أمرن، فياؿ لما يريد 
قد حاكؿ هذا النيد  جؽه ف  القديـ كالحديث، فننىكا  ج  أ قابوـ  ايبيف، كنبكا 

 اسريف؛ منوـ أبك زيد البج  ؛ فونن اد   أف الفجسفد مقاكدة لجشرييد،  لكجكهوـ
كالشرييد مشانجد لجفجسفد، كأف إحداهما أـ كا  رل ظير، كأظور مذهب الزيديد، كانقاد 
 مير  راساف الذم نتب لن أف ييمؿ ف  نشر الفجسفد بشفا د الشرييد، كيد ك الناس 

ت اهلل نجمتن، كقكض د امتن، كحاؿ بينن كبيف إليوا بالجطؼ كالشفقد كالر بد، فشت
 إرادتن، ككنجن إل  حكلن كقكتن، فجـ يتـ لن مف ذلؾ ش ص 

كنذلؾ راـ أبك تماـ النيسابكرم، ك دـ الطايفد الميركفد بالشيييد كلج  إل  مطرؼ بف 
محمد كزير مرداكيى الجيج  لينكف لن بن قكة، كينطؽ بما ف  نفسن مف هذن الجمجد، فما 

تن إال ىهران ف  قدرن، كمواندن ف  نفسن، كتكاريان ف  بيتن؛ كهذا بيينن قىد اليامرم زاد
فما زاؿ مطركدان مف ىقط إل  ىقط ينذر دمن كيرتىد قتجن، فمرةن يتحىف بفناص ابف 

اليميد، كمرةن يجج  إل  ىاحب الجيش بنيسابكر، كمرةن يتقرب إل  اليامد بنتبو يىنفوا 
 ج  ذلؾ يتوـ كيقرؼ باإللحاد؛ كبقدـ اليالـ كاللنـ ف  ف  نىرة اإلسلـ، كهك 

wالويكل  كالىكرة كالزماف كالمناف، كما أشبن هذا مف  ركب الوذياف الت  ما أنزؿ اهلل 
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 بوا نتابن، كال د ا إليوا رسكلن، كال أفا ت فيوا أمتن 
 كمط ذلؾ ينا   ىاحب نؿ بد د؛ كيججس إلين نؿه منوـ؛ كيجق  نلمن إل  نؿ مف

 اد   باطنان لجظاهر كظاهران لجباطف 
كما  ندم أف ا يمد الذيف ي  ذ  نوـ كيقتبس منوـ، ن رسطكطاليس كسقراط 

نما هذا مف نسى  كأفلطكف، رهط النفر ذنركا ف  نتبوـ حديث الظاهر كالباطف، كا 
القداحيف ف  اإلسلـ، الساتريف  ج  أنفسوـ ما هـ فين مف التوـ؛ كهذا بيينن دبرن 

جريكف با مس، كبوذا دندف الناجمكف بقزكيف كبثكا الد اة ف  أطراؼ ا رض، كبذلكا الو
 الر ايب كفتنكا النفكس 

كقد سمينا ت كيلت هذن الطكايؼ آليات القرآف ف  قكلن  ز كجؿ: "انطجقكا إل  ظؿو ذم 
" كف  قكلن تيال : " جيوا تسيد  شر" كف  قكلن تيال : "سنريوـ آياتنا ف   ثلث شيبو
اآلفاؽ كف  أنفسوـ حت  يتبيف لوـ أنن الحؽ" إل   ير ذلؾ مما يطكؿ كييكؿ فد كنا 
مف التكريد كالحيجد كاإليواـ كالننايد  ف ش ص ال يتىؿ باإلرادة، كاإلرادة لش ص ال 
يتىؿ بالتىريق، فالناس ألقد  ديانوـ كأحرص  ج  الظفر ببهيتوـ مف الىيارفد 

 لدنانيرهـ كدراهموـ 
ور المقدس  بما سمط كناد يتفرل إهابن مف الهيظ كاليجز كقجد الحيجد قاؿ: فجما انب

الناس أ داص ما جوجكا، كنشر الحنمد ف   ير أهجوا يكرث اليداكة كيطرح الشحناص 
 كيقدح زند الفتند 

ثـ نر الحريرم نر المدؿ ك طؼ  طفد الكاثؽ بالظفر، فقاؿ: يا أبا سجيماف، مف هذا 
ا مكس  انقجبت حيد، كأف البحر انفجؽ، كأف يدان  رجت بي اص الذم يقر مننـ أف  ى

مف  ير سكص، كأف بشران  جؽ مف تراب، كأف آ رتن كلدتن أنث  مف  ير ذنر، كأف ناران 
مؤججدن طرح فيوا إنسافه فىارت لن بردان كسلمان، كأف رجلن مات مايد  اـو ثـ بيث 

كأف قبران تفق   ف ميتو حي ، كأ طينان  فنظر إل  طيامن كشرابن  ج  حاليوما لـ يتهيرا،
دبر فنف  فين فطار، كأف قمران انشؽ، كأف جذ ان حف، كأف ذيبان تنجـ، كأف ماصن نبط مف 

wأىابط فركل منن جيشه  ظيـ، كأف جما دن شبيت مف ثريدةو ف  قدر جسـ قطاة? ك ج  
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البدايط فا ترفكا هذا، إف ننتـ تد كف إل  شرييد مف الشرايط الت  فيوا هذن ال كارؽ ك 
ب ف هذن نجوا ىحيحد ثابتد نايند ال ريب فيوا كال مريد، مف  ير ت كيؿ كال تدليس، كال 

تيجيؿ كال تجبيس، كأ طكنا  طنـ ب ف الطبايط تفيؿ هذا نجن، كالمكاد تكات  لن، كاهلل 
ست تيال  يقدر  جين؛ كد كا التكريد كالحيجد كالهيجد كالظاهر كالباطف، فوف الفجسفد لي

مف جنس الشرييد، كال الشرييد مف فف الفجسفد، كبينوما يرم  الرام  كيوم  الوام ؛ 
 ج  أنا ما كجدنا الديانيف مف المت لويف مف جميط ا دياف يذنركف أف أىحاب شراييوـ 
براهيـ  قد د كا إل  الفجسفد كأمركا بطجبوا كاقتباسوا مف اليكنانييف هذا مكس  ك يس  كا 

زنريا كيحي  إل  محمد ىج  اهلل  جين كسجـ لـ نحؽ مف ييزك إليوـ كداكد كسجيماف ك 
 شييان مف هذا الباب، كييجؽ  جيوـ هذا الحديث 

قاؿ الكزير: ما  جب  مف جميط هذا النلـ إال مف أب  سجيماف ف  هذا االستحقار 
كالته ب، كاالحتشاد كالتيىب؛ كهك رجؿ ييرؼ بالمنطق ، كهك مف  جماف يحي  بف 

 لنىران ، كيقرأ  جين نتب يكناف، كتفسير دقايؽ نتبوـ بهايد البياف  دم ا
فقجت: إف أبا سجيماف يقكؿ: إف الفجسفد حؽه لننوا ليست مف الشرييد ف  ش ص، 

كالشرييد حؽه لننوا ليست مف الفجسفد ف  ش ص، كىاحب الشرييد مبيكث، كىاحب 
ىكص ببحثن، كا كؿ الفجسفد مبيكث إلين، كأحدهما م ىكص بالكح ، كاآل ر م 

منف ، كالثان  نادح، كهذا يقكؿ: أمرت ك جمت، كقيؿ ل ، كما أقكؿ شييان مف تجقاص 
نفس ؛ كهذا يقكؿ: رأيت كنظرت كاستحسنت كاستقبحت؛ كهذا يقكؿ: نكر اليقؿ أهتدم 
بن؛ كهذا يقكؿ: مي  نكر  الؽ ال جؽ أمش  ب ياين؛ كهذا يقكؿ: قاؿ اهلل تيال ، كقاؿ 

ذا يقكؿ: قاؿ أفلطف كسقراط؛ كيسمط مف هذا ظاهر تنزيؿ، كساي  ت كيؿ، المجؾ؛ كه
كتحقيؽ سند، كاتفاؽ أمد؛ كيسمط مف اآل ر الويكل  كالىكرة كالطبييد كا سطقس 

كالذات  كالير   كا يس  كالجيس ، كما شانؿ هذا مما ال يسمط مف مسجـو كال يوكدم 
 كال نىران  كال مجكس  كال مانكم 

 ان: مف أراد أف يتفجسؼ فيجب  جين أف ييرض بنظرن  ف الديانات، كمف كيقكؿ أي
wا تار التديف فيجب  جين أف ييرد بينايتن  ف الفجسفد كيتحج  بوما مفترقيف ف  منانيف 
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 ج  حاليف م تجفيف، كينكف بالديف متقربان إل  اهلل تيال ،  ج  ما أك حن لن ىاحب 
د متىفحان لقدرة اهلل تيال  ف  هذا اليالـ الجامط الشرييد  ف اهلل تيال ، كينكف بالحنم

لجزيند الباهرة لنؿ  يف، المحيرة لنؿ  قؿ، كال يودـ أحدهما باآل ر  أ ن  ال يجحد ما 
ألق  إلين ىاحب الشرييد مجملن كمفىلن، كال يهفؿ  ما است زف اهلل تيال  هذا ال جؽ 

ـ بمشييتن، كانتظـ بورادتن كاستتـ اليظيـ  ج  ما ظور بقدرتن، كاشتمؿ بحنمتن، كاستقا
بيجمن؛ كال ييترض  ج  ما يبيد ف   قجن كرأين مف الشرييد، كبدايط آيات النبكة ب حناـ 

الفجسفد، فوف الفجسفد م  كذة مف اليقؿ المقىكر  ج  الهايد، كالدياند م  كذة مف 
 الكح  الكارد مف اليجـ بالقدرة 

النلـ، كأ ذ المستطاع، ك ايد ما  رض لن قاؿ: كليمرم إف هذا ىيب، كلننن جماع 
 اإلنساف المؤيد بالجطايؼ، المزاح باليجؿ كب ركب التناليؼ 

قاؿ: كمف ف ؿ نيمد اهلل تيال   ج  هذا ال جؽ أنن نوى لوـ سبيجيف كنىب لوـ 
ما بسجكؾ أحدهما    جميف، كأباف لوـ نجديف ليىجكا إل  دار ر كانن إما بسجكنوما كا 

ارم: فول دؿ اهلل  ج  الطريقيف الجذيف رسمتوما ف  هذا المناف? قاؿ: فقاؿ لن الب  
، أما قاؿ: "كما ييقجوا إال اليالمكف"? كف  فحكل هذا كما ييجموا  كدؿ كبيف، كلننؾ  ـو

إال اليالمكف? فقد كىؿ اليقؿ باليجـ، نما كىؿ اليجـ باليقؿ،  ف نماؿ اإلنساف بوما، 
اليجـ قؿ انتفا ن بيقجن? نذلؾ اليالـ مت   ج  مف  أال ترل أف الياقؿ مت   رم مف

اليقؿ بطؿ انتفا ن بيجمن، أما قاؿ: "كما يتذنر إال أكلكا ا لباب"? أما قاؿ: "فا تبركا يا 
أكل  ا بىار"? أما قاؿ: "أفل يتدبركف القرآف"? أما ذـ قكمان حيف قاؿ: "ييجمكف ظاهران 

جكف"? أفما قاؿ: "أك مف ناف ميتان ف حيينان مف الحياة الدنيا كهـ  ف اآل رة هـ  اف
كجيجنا لن نكران يمش  بن ف  الناس نمف مثجن ف  الظجمات ليس ب ارجو منوا"! أما قاؿ: 
"كن يف مف آيدو ف  السمكات كا رض يمركف  جيوا كهـ  نوا مير كف"? أما قاؿ: "إف 

اب اهلل  ز كجؿ ف  ذلؾ لذنرل لمف ناف لن قجبه أك ألق  السمط كهك شويده"? كنت
نما تقاد إل  طا د رسكلن ىج  اهلل  جين كسجـ بيد هذا فيما ال ينالن  محيطه بوذا نجن، كا 

نما د جت  w قجؾ، كال يبجهن ذهنؾ، كال ييجك إلين فنرؾ، ف مرؾ باتبا ن كالتسجيـ لن، كا 
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 اآلفد مف قكـو دهرييف مجحديف رنبكا مطيد الجدؿ كالجوؿ، كمالكا إل  الشهب بالتيىب،
كقابجكا ا مكر بتحسينوـ كتقبيحوـ كتوجينوـ، كجوجكا أف كراص ذلؾ ما يفكت ذر وـ، 

كيت جؼ  ف لحاقن رأيوـ كنظرهـ، كييم  دكف ننن ذلؾ بىرهـ؛ كهذن الطايفد ميركفد، 
منوـ ىالق بف  بد القدكس، كابف أب  اليكجاص، كمطر بف أب  الهيث، كابف الراكندم، 

ف  أكديد ال للد، كاستجركا إل  جوجوـ أىحاب كالحىرم، فوف هؤالص طاحكا 
 ال ل د كالمجاند 

فقاؿ الب ارم: فما الذم ترنت بوذا الكىؼ لجذيف جميكا بيف الفجسفد كالدياند؛ ككىجكا 
? قاؿ: ترنت  هذن بوذن  ج  طريؽ الظاهر كالباطف، كال ف  كالجج ، كالبادم كالمنتـك

سفد مكاطيده لجشرييد، كالشرييد مكافقده لجفجسفد؛ لوـ الطكيؿ اليريض، القـك ز مكا أف الفج
كال فرؽ بيف قكؿ القايؿ: قاؿ النب ، كقاؿ الحنيـ، كأف أفلطكف ما ك ط نتاب 

النكاميس إال لنيجـ نيؼ نقكؿ? كب م ش ص نبحث، كما الذم نقدـ كنؤ ر، كأف النبكة فرعه 
حتاجه إل  تتميـ ما ي ت  بن مف فركع الفجسفد، كأف الفجسفد أىؿ  جـ اليالـ، كأف النب  م

مف جود الحنيـ، كالحنيـ  ن ه  نن؛ هذا كما أشبون؛ كأف ىاحب الديف لن أف يييف 
كيكرم كيشير كينن  حت  تتـ المىجحد، كتنتظـ النجمد، كتتفؽ الجما د، كتثبت السند، 

كتحجك المييشد، كحت  قاؿ قايؿ منوـ: أكايؿ الشرييد أمكره مبتد د، ككسايطوا سنفه 
ف هذا النيت مف قكل : إف الشرييد إلويد، كالفجسفد  متبيد، كأكا رها حقكؽه منتز د، كا 
بشريد، أ ن  أف تجؾ بالكح ، كهذن باليقؿ، كأف تجؾ مكثكؽه بوا كمطم فه إليوا، كهذن 

 مشنكؾه فيوا م طربه  جيوا 
اـ، قاؿ لن الب ارم: فجـ لـ ينوى ىاحب الشرييد هذن الطريؽ، كناف يزكؿ هذا ال ى
كينتف  هذا الظف، كتنسد هذن السكؽ? فقاؿ: إف ىاحب الشرييد مستهرؽه بالنكر 
اإللو ، فوك محبكس  ج  ما يران كيبىرن، كيجدن كينظرن،  نن م  كذ بما شودن 

باليياف كأدرنن بالحس كنالن بكدييد الىدر  ف نؿ ما  دان، فجوذا يد ك إل  اقتباس 
تن إال مف كفؽ إلجابتن، كأذ ف لطا تن، كاهتدل نمالن الذم حىؿ لن، كال يسيد بد ك 

wبنجمتن، كالفجسفد نماؿ بشرم، كالديف نماؿه إلو ، كالنماؿ اإللو   ن ه  ف النماؿ 
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البشرم، كالنماؿ البشرم فقيره إل  النماؿ اإللو ، فوذا هذا، كما أمر اهلل  ز كجؿ 
اط، كال حبب إل  القجكب باال تبار، كال حث  ج  التدبير، كال حرؾ القجكب إل  االستنب

البحث ف  طجب المننكنات، إال لينكف  بادن حنماص ألباص أتقياص أذنياص، كال أمر 
بالتسجيـ كال حظر الهجك كاإلفراط ف  التيمؽ إال لينكف  بادن الجييف إلين متكنجيف  جين، 

ان، فبيف ميتىميف بن،  ايفيف منن، راجيف لن، يد كنن  كفان كطميان، كييبدكنن ر بان كرهب
ما بيف حرىان  ج  ميرفتن ك بادتن، كطا تن ك دمتن، كأ ف  ما أ ف  لتدـك حاجتوـ 
إلين، كال يقط الهن   نن، كبالحاجد يقط ال  كع كالتجرد، كباالستهناص ييرض التجبر 
كالتمرد؛ كهذن أمكره جاريده باليادة، كثابتد بالسيرة الجايرة كاليادلد؛ كال سبيؿ إل  دفيوا 

ننارها كجحدها، فجوذا لـز نؿ مف أدرؾ بيقجن شييان أف يتمـ نقىن بما يجدن  كرفيوا كا 
  ند مف أدرؾ ما أدرؾ بكح و مف ربن 

كقاؿ أي ان: مما يؤند هذن الجمجد أف الشرييد قد أتت  ج  ميقكؿو نثير، بنكر الكح  
ليكناف المنير، كلـ ت ت  الفجسفد  ج  ش ص مف الكح  ال نثيرو كال قجيؿ: قاؿ: كليس 

نما نانكا يفز كف إل  حنمايوـ ف  ك ط  نب ه ييرؼ، كال رسكلؽ مف قبؿ اهلل ىادؽ، كا 
نامكسو يجمط مىالق حياتوـ كنظاـ  يشوـ كمنافط أحكالوـ ف   اججتوـ، كنانت 
مجكنوـ تحب الحنمد كتؤثر أهجوا، كتقدـ مف تحج  بجزص مف أجزايوا، كناف ذلؾ 

إذا أبلن الزماف، كأ جقن الجيؿ كالنوار،  ادكا  النامكس ييمؿ بن كيرجط إلين، حت 
،  ج  حسب ا حكاؿ  فك يكا نامكسان آ ر جديدان بزيادة ش ص  ج  ما تقدـ أك نقىافو
الهالبد  ج  الناس، كالمهجكبد بيف الناس، كلوذا ال يقاؿ: إف اإلسنندر ف  أياـ مجنن 

اف يذنر نبيان يقاؿ لن: حيف سار مف المهرب إل  المشرؽ نانت شرييتن نذا كنذا، كن
فلف، أك قاؿ: أنا نب ، كلقد كاقط داران ك يرن مف المجكؾ  ج  طريؽ الهجبد ف  طريؽ 

الهجبد ف  طجب المجؾ، كحيازة الديار كجبايد ا مكاؿ كالسب  كالهارة، كلك ناف لجنبكة ذنره 
 كلجنب  حديثه لناف ذلؾ مشوكران مذنكران، كمؤر ان ميركفان 

هذا نلـه  جيبه ما سميت مثجن  ج  هذا الشرح كالتفىيؿ، قجت: إف قاؿ الكزير: 
wشي نا أبا سجيماف  زير البحر، كاسط الىدر، ال يهجؽ  جين ف  ا مكر الركحانيد 
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كا نباص اإللويد كا سرار الهيبيد، كهك طكيؿ الفنرة، نثير الكحدة، كقد أكت  مزاجان حسف 
ان فسيق المجاؿ، كطريقتن هذن الت  اجتباها منتنفده اال تداؿ، ك اطران بييد المناؿ، كلسان

بميار اتو كاسيد، ك جيوا مدا ؿ ل ىماين، كليس يف  نؿ أحدو بتج يىن لوا،  نن قد 
أفرز الشرييد مف الفجسفد، ثـ حث  ج  انتحالوما ميان، كهذا شبينه بالمناق د  كقد رأيت 

يقاؿ لن: أبك  انـ الطبيب يشادن ىاحبان لمحمد بف زنرياص م هذن ا ياـ كرد مف الرم 
ذا أذنت رسمت  ف  هذا المك ط كي ايقن، كيجزمن القكؿ بما يننرن  ج  ال ىـ، كا 
نلموما ف  كرقات  فقاؿ الكزير: قد باف الهرض الذم رم  إلين، كتقجيبن بالجدؿ ال 
، كمط هذا فجيت حظنا منن نا ف يزيدن إال إ لقان، كالقىد ميركؼ، كالكقكؼ  جين ناؼو

يتكفر بالتلق  كاالجتماع، ال بالركايد كالسماع، هات فايدة الكداع، فقد بجهت ف  
 المؤانسد  ايد اإلمتاع 

قجت: أنرن أف أ تـ مثؿ هذن الفقرة الشريفد بما يشبن الوزؿ كيناف  الجد، فوف أذنت 
ركيت ما ينكف أساسان كد امد لما تقدـ  قاؿ: هات ما أحببت، فما  ودنا مف ركايتؾ 

 إال ما يشكقنا إل  رؤيتؾ 
، كالوكل آفد اليفاؼ، كترنن  قجت: قاؿ ابف المقفط:  مؿ الرجؿ بما ييجـ أنن  ط ه هكلن
قدامن  ج  ما ال ييجـ أىكابه  اليمؿ بما ييجـ أنن ىكابه تواكف، كالتواكف آفد الديف، كا 

 هك أـ  ط ه لجاج، كالججاج آفد الرأم 
كنؽ هذا النلـ! كما أ ج  رتبتن ف  ننن اليقؿ! : ما أنثر ر -حرس اهلل نفسن  -فقاؿ 

انتبن لنا، بؿ اجمط ل  جزصان لطيفان مف هذن الفقر، فونوا تركح اليقؿ ف  الفيند بيد 
الفيند، فوف نكر اليقؿ ليس يشط ف  نؿ كقت؛ بؿ يشط مرةن كيبرؽ مرةن، فوذا شط  ـ 

ذا  ف  بطؿ نفين  قجت: أفيؿ  فق ذا برؽ  ص نفين كا  اؿ: إف ناف ميؾ ش صه نفين، كا 
آ ر فاذنرن، فوف الحديث الحسف ال يمؿ، كما أحسف ما قاؿ  الد بف ىفكاف، فونن قيؿ 

لن: أتمؿ الحديث? قاؿ: إنما يمؿ اليتيؽ  قاؿ: ىدؽ  الد: إف الحديث ال يمؿ مف 
نما المجؿ ييرض بتنرر  ال يمؿ ف  أكؿ زمانن كفاتحد أكانن، كا  الزماف إال فيما يجين، كا 

w اف ك جر الحس كنزاع الطبط إل  الجديد، كلوذا قيؿ: لنؿ جديدو لذة الزم
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فحنيت أنن لما تقجد نسرل أنكشركاف ممجنتن  نؼ  ج  الىبكح كالهبكؽ، فنتب إلين 
كزيرن رقيدن يقكؿ فيوا: إف ف  إدماف المجؾ  رران  ج  الر يد، كالكجن ت فيؼ ذلؾ 

بالفارسيد بما ترجمتن: يا هذا، إذا  كالنظر ف  أمكر الممجند  فكقط  ج  ظور الرقيد
نانت سبجنا آمند، كسيرتنا  ادلد، كالدنيا باستقامنا  امرة، ك مالنا بالحؽ  امجد، فجـ 

 نمنط فرحدن  اججد? 
قاؿ: مف حدثؾ بوذا? قجت: أبك سجيماف شي نا، قاؿ: فنيؼ ناف ر ان  ف هذا المجؾ 

أحدها أف اإلدماف إفراط، كاإلفراط ف  هذا القكؿ? فقجت: ا ترض فقاؿ: أ ط  مف كجكن، 
؛ كاآل ر أنن جوؿ أف أمف السبيؿ ك دؿ السيرة ك مارة الدنيا كاليمؿ بالحؽ مت   مذمـك
لـ يكنؿ بوا الطرؼ الساهر كلـ تحط بالينايد التامد، كلـ تحفظ باالهتماـ الجالب لدكاـ 

اآل ر أف الزماف النظاـ، دب إليوا النقص كالنقص بابه للنتقاض، مز زعه لجد امد، ك 
أ ز مف أف يبذؿ ف  ا نؿ كالشرب كالتجذذ كالتمتط، فوف ف  تنميؿ النفس الناطقد 

بياد اله   نوا ما يستك ب أ ياؼ اليمر، فنيؼ إذا ناف اليمر  بانتساب الرشد لوا كا 
قىيران، كناف ما يد ك إلين الوكل نبيران?! كاآل ر أنن ذهب  جين أف ال اىد كاليامد إذا 

 ج  استوتار المجؾ بالجذات، كانومانن ف  طجب الشوكات، ازدرتن كاستوانت بن، كقفت 
كحدثت  نن ب  لؽ ال نازير ك ادات الحمير كاستواند ال اىد كاليامد بالناظر ف  

أمرها كالقيـ بش نوا مت  تنررت  ج  القجكب تطرقت إل  الجساف، كانتشرت ف  المحافؿ، 
منسرةه لجويبد، كقجد الويبد رافيده لجحشمد، كارتفاع كالتفت بوا بي وـ إل  بيض كهذن 

الحشمد با ثه  ج  الكثبد، كالكثبد  ير م مكندو مف الوجند؛ كما  ل المجؾ مف طامطو 
راىدو قط كليس ينبه  لجمجؾ الحاـز أف يظف أنن ال  د لن كال منازع، كقد ينجـ ال د 

ا أقؿ حـز الكامؽ! كما أقؿ كالمنازع مف حيث ال يحتسب، كما أنثر  جؿ الكاثؽ! كم
 يقظد المايؽ! 

نبابو  ج  لـ  ، كتتبطو كحزـو كا  ثـ قاؿ: ك ج  ال د مت  ناف السايس ذا تحفظو كبحثو
الشيث كتقكيـ ا كد كسد ال جؿ كتيرؼ المجوكؿ كتحقؽ الميجـك كرفط المننر كبث 

النىفد،  الميركؼ، احترست منن اليامد كال اىد، كاستشيرت الويبد، كالتزمت بينوا w
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ف ناف لجدكلد راىده لجهرة ييس مف نفكذ الحيجد  كنفيت نثيران مف مياناتوا كمرا اتوا، كا 
فيوا،  ف الجص إذا رأل منانان حىينان ك ود  جين حراسان لـ يحدث نفسن بالتيرض لن، 
ذا  يؼ السبب  نما يقىد قىرا فين ثجمد، كبابان إلين طريؽ، كا  راض با سباب، كا  كا 

ذا انقطط السبب انقطط اليرض  يؼ الير   ض، كا 
: هذا نلـه ناؼو شاؼو  كقاؿ بيد ذلؾ: حدثن   ما تسمط مف -أداـ اهلل أيامن  -فقاؿ 

 اليامد ف  حديثنا 
قجت: سميت بباب الطاؽ قكمان يقكلكف: اجتمط الناس اليـك  ج  الشط فجما نزؿ الكزير 

الطياـ كتيذر النسب ك جبد ليرنب المرنب ىاحكا ك جكا كذنركا  لص القكت ك كز 
ظوار التبـر  الفقر كتوتؾ ىاحب اليياؿ، كأنن أجابوـ بجكابو مرو مط قطكب الكجن كا 

 باالستهاثد: بيد لـ ت نجكا الن الد 
فقاؿ: كاهلل ما قجت هذا، كال  طر ل   ج  باؿ، كلـ أقابؿ  امدن جاهجدن  ييفدن جاييدن 

طرح الشر كأحب الفساد كقىد التشنيط  ج  بمثؿ هذن النجمد ال شناص، كهذا يقكلن مف 
كاإليحاش من ، كهك هذا اليدك النجب، يين  ابف يكسؼ نفان  اهلل شرن، كشهجن بنفسن، 
كننس نيدن  ج  رأسن؛ كاهلل  نظرف لوا كلجفقراص بماؿو أطجقن مف ال زاند، كأرسـ ببيط 

يذنر شي وا، كيبيط  ال بز ثمانيد بدرهـ، كيىؿ ذلؾ إل  الفقراص ف  نؿ محجدو  ج  ما
أحسف اهلل  -الباقكف  ج  السير الذم يقـك لوـ، كيشترين الهن  الكاجد؛ ففيؿ ذلؾ 

 ج  ما  رفت كشاهدت، كأبجهتن بنشر الد اص لن ف  الجكامط كالمجامط بطكؿ  -جزاصن 
البقاص كدكاـ اليلص كنبت ا  داص كنىر ا كلياص  ثـ نتبت جزصان مف الفقر  ج  ما 

قبؿ، فجما أكىجتن إلين قاؿ ل : اقرأ، فقرأتن  جين، فقاؿ: ىؿ هذا الجزص بجزص رسـ مف 
آ ر مف حديث النب  ىج  اهلل  جين كسجـ كالىحابد كبجزص مف الشير، كبش ص مف 

ميان  القرآف، فونن مقدـه  ج  نؿ ش ص بحسب ما رفط اهلل مف  طرن، كأحكج إل  فومن، 
 ر فين كالتيجب منن كندب إل  اليمؿ بن، كأثاب  ج  التفن

ك ظ رجؿه مف "جويند" " مرك بف الياص" ف  قىد الحنكمد، فقاؿ  مرك لن: ما أنت 
wكذاؾ يا تيس جويند? فكاهلل ما ينفيؾ الحؽ، كال ي رؾ الباطؿ، فاسنت فوف الظجؼ ال 
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 يجرم مط ال ؼ 
 كقاؿ بيض الحنماص: إف المدف تبن   ج  الماص كالمر   كالمحتطب كالحىاند 

 الشا ر:  كقاؿ

 ن نن ناره بنؼ الػقػابػس  الح سويؿه ف  الظلـ الدامس

حيف دفط أ تن كأ ذ أ ان كناف  -قاؿ ربييد بف  امر بف مالؾ ف   مرك بف اإلطنابد 
-أسيران ف  قكمن، كجيؿ دفط أ ين إلين ىداؽ أ تن، كهك الذم تسمين اليرب المساهاة 

 ت إلين  كقاؿ الشا ر: : فقد حزم  الذم هديت لن، ك زم  الذم أرشد

ك كرا   إفالن  نػثػير فزبده كتمره بيػد ذاؾ  كساه  بوا  مره

كنانت ديد اليرب  مايد كسؽو، كديد الوجيف  مسيف كسقان، كديد المكل   شرة أكسؽ؛ 
، كديد المكل   مسدن ك شريف بييران   كنانت اليرب تجيؿ ديد الميـ الم كؿ مايد بييرو

 كقاؿ جرير: 
 كلجناس أذنابه تػرل كىػدكر  نبواف أذنػاب طػي صو رأيت بن  

 كف  شرط الميزل لوف موكر  ترل شرط الميزل موكر نسايوـ

 كقاؿ  الد بف جيفر بف نلب: 
 أ تقتوـ فتػكالػدكا أحػرارا  بؿ نيؼ تنفرن  هكازف بيدما

 جدع ا نكؼ كأنثر ا كتػارا  كقتجت ربوـ زهيران بيػدمػا

 كبنػارا  قؿ المجكؾ هجاينان   كدياتوػـكجيجت مور نسايوـ 

، كناف  بدان:   كقاؿ جندؿ بف ى رو
 كال ساؽ مال  ىدقده ك قػكؿ  كما فؾ رق  ذات دؿو  ػدلػىه 

  ف ىبحت أدرم اليـك نيؼ أقكؿ  كلنف نمان  نؿ أبيض   ػرـو 

، كنانكا كقتؿ النجب   بد اهلل بف الجكشف الهيطفان  بقتجن ابنن الجراح بف  بد اهلل ركاد
  ر كا  جين الديد، فقاؿ: 

w   ج  القجب منن مستسره كظاهر  شفيت بركادو  جػيلن كجػدتػن
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 يحدثن  ن  ا حاديث  ػابػر  أال ليت قبران بيف أدم  كمطرؽو 

 فقجت: نريـه ما تدين ا بػا ػر  كقالكا ندين مف أبين كنػفػتػدم

 المػيػاير بق كتهبر أقكاؿه كت  ألـ تر أف الماؿ يذهػب دثػرن

 أدم  كمطرؽ  ديراف بيف فدؾ كبلد ط ص 
ف ناف ال يقدر  ج  القياـ  ، أم كا  سيجت ابند ا س هؿ يجقق البازؿ? قالت: نيـ كهك راـز

، كيقاؿ:  ربن فبرنين إذا أبرنن،  مف ال يؼ كالوزاؿ  يقاؿ: جمؿه بازؿه كناقده بازؿه
 رها كتبرنط، كيقاؿ: شـ ل  هذن اإلبؿ، أم انظر ل   ب

كيقاؿ لكلد نؿ بويمدو إذا ساص  ذاؤن: جحفه كمحثؿه كجذعه، كنؿ ما  ذم بهير أمن يقاؿ 
، كنذلؾ الجحف كالك ؿ كالسهؿ نجن الس ص الهذاص   لن:  ج ه

سيؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ  ف  الد اإلبؿ، فقاؿ: ما لؾ كلوا? ميوا حذاؤها 
 ربوا  كسقاؤها ترد الماص كت نؿ مف الشجر حت  ي تيوا

  ف  الد الهنـ، فقاؿ: ه  لؾ أك   يؾ أك لجذيب  - جين السلـ  -سيؿ 
قيؿ لن  جين السلـ: فالجقطد? قاؿ: تيرفوا سند كتحى  كناصها كك اصها ك فاىوا 

 ك ددها؛ فوف جاص ىاحبوا ف دها إلين 
: أىبت مايد دينارو  ج   ود النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ، فقاؿ : " كقاؿ أب  بف نيبو

احفظ  فاىوا ككناصها ك ددها فوف جاص ىاحبوا ف  برؾ بيددها ك فاىوا ككنايوا 
ال فيرفوا سند، ثـ استمتط بوا"   ف دها إلين كا 

قاؿ  ج  بف الحسف:  رج رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ حت  إذا ناف يقؼ الن جتيف 
يكميذ  ج  النكا ق قاؿ لن ا نىار: يا رسكؿ اهلل، هؿ لؾ ف  السباؽ? قاؿ: نيـ كهك 

كناف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ يسير ف  أ ريات الناس، كأسامد بف زيدو  ج   -
فقاؿ: أيف  -الي باص ناقد رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ، كهك ف  أكؿ الناس 

أسامد? فتنادل الناس حت  بج  أسامد الىكت، فك ط السكط ف  الناقد ف قبجت، فجما 
اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : إف إ كاننا مف ا نىار قد أرادكا السباؽ دنت قاؿ رسكؿ 

wف ن  ناقتؾ حت  تر ك، ثـ  جؽ ال طاـ ثـ سابقوـ؛ ففيؿ كاستبقكا، فسبقت ناقد رسكؿ 
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اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ، فجيؿ أسامد ينبر كيقكؿ: سبؽ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين 
ما أنثر مف ذلؾ قاؿ لن: أقىر يا أسامد، فوف كسجـ ، كرسكؿ اهلل يقكؿ: سبؽ أسامد، فج
 إ كاننا مف ا نىار فيوـ حياصه كحفيظد 

قاؿ: كليس لش ص مف الحيكاف سناـه إال البيير، كلبيض الب ات  سناماف، كلبيض البقر 
، كنذلؾ ا سد  كق يب  ش ص ىهيره  ج  مك ط الناهؿ  كالجمؿ يبكؿ إل   جؼو

، كق يب اإلنساف م ، كق يب الذيب كالثيجب مف الجمؿ مف  ىبو ف لحـو ك  ركؼو
، كق يب ذنر ا رانب مف  ظـو  ج  ىكرة الثقب ن نن نىؼ أنبكبدو مشقكقد    ظـو

كف  قجب الثكر  ظـ، كربما كجد ف  قجب الجمؿ  كالمرأة تجد مف قبؿ، كالناقد مف 
ط  جؼ  كزماف نزك الجماؿ ف  شباط  كاإلناث مف اإلبؿ تحمؿ اثن   شر شوران كت 
 كاحدان كتجقق إذا بجهت ثلث سنيف، كنذلؾ الذنر، ثـ تقيـ ا نث  سندن ثـ ينزل  جيوا 

ف ا طر نرهن   كز ـ ىاحب المنطؽ أف الجمؿ ال ينزك  ج  أمن، كا 
قاؿ: كقد ناف رجؿه ف  الدهر السالؼ ستر ا ـ بثكبو ثـ أرسؿ بنران  جيوا، فجما  رؼ 

 جن ذلؾ لـ يتـ كقطط، كحقد  ج  الجماؿ فقت
قاؿ: كقد ناف لمجؾو فرسه أنث ، كناف لوا أفلصه، ف راد أف تحمؿ مف أنرموا، فىد  نوا 

كنرهوا، فجما سترت كثب فرنبوا، فجما رفط الثكب كرآها هرب كمر ح ران حت  ألق  
 نفسن ف  بيض ا كديد فوجؾ     

 هذا نلـ أمير المؤمنيف  ج  بف أب  طالبو نـر اهلل كجون 
 ف ف  الفتند نابف البكف، ال ظور فيرنب، كال لبف فيحجب قاؿ حذيفد: ن

 قاؿ ديكجانس: إف المرأة تجقف الشر مف المرأة، نما أف ا في  ت  ذ السـ مف ا ىجد 
كقاؿ فيثا كرس: إف نثيران مف الناس يركف اليم  الذم ييرض لييف البدف فت بان 

 أنفسوـ، فجذلؾ ال يستحيكف  أنفسوـ، ف ما  م   يف النفس فونوـ ال يركنن كال ت بان
كقاؿ أي ان: نما أف الذم يسجؾ طريقان ال ييرفن ال يدرم إل  أم مك طو يؤدين، نذلؾ 

 الذم يسمط نلمان ال ييرؼ الهرض فين ال يربق منن إال التيب 
wقيؿ لديكجانس: أيوما أكل ، طجب الهن ، أـ طجب الحنمد? فقاؿ: لجدنيا الهن ، كلآل رة 
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 الحنمد 
 لن: مت  تطيب الدنيا? قاؿ: إذا تفجسؼ مجكنوا كمجؾ فلسفتوا كقيؿ 

 ندم أف هذا النلـ مد كؿ،  ف الفجسفد ال تىق إال لمف  -أسيدن اهلل  -فقاؿ الكزير 
رفض الدنيا كفرغ نفسن لجدار اآل رة، فنيؼ ينكف المجؾ راف ان لجدنيا كقاليان لوا، كهك 

باجتلب مىالحوا كنف  مفاسدها، كلن أكلياص  محتاجه إل  سياسد أهجوا كالقياـ  جيوا
قامد أبنيتوـ كالتكسيد  جيوـ كمكانجتوـ كمشاربتوـ كمداراتوـ  يحتاج إل  تدبيرهـ كا 

كاإلشراؼ  ج  سرهـ ك لنيتوـ، كالمجؾ أتيب مف الطبيب الذم يجمط ميالجدن نثيرةن 
إل  تقديـ النظر ف   ب ركب ا دكيد الم تجفد كا  ذيد المتبايند؛ هذا كالطبيب فقيره 

نفسن كبدنن، كنف  ا مراض كا  راض  ف ظاهرن كباطنن، كمف ناف هنذا كمف هك 
أنثر منن كأشد حاجدن ك لقدن نيؼ يستطيط أف ينكف مجنان كحنيمان?! كليؿ قايلن يظف 

هذا ممننان، كينكف المجؾ كا يان ف  الحنمد بالد كل، كقايمان بالمجؾ  ج  طريؽ ا كل ، 
إل  التياث ا مر كا تللن كا تلطن ف  المجؾ كالفجسفد أقرب منن إل  إحناـ  كهذا

ثبات الفرع  قاؿ: كلوذا لـ نجد نحف ف  اإلسلـ مف نظر ف  أمر ا مد  ج   ا ىؿ كا 
يثار البر كالودل إال  دادان قجيلن، كالمجكس تز ـ أف الشرييد ميرجده  ف  الزهد كالتق  كا 

وا ليس لن أف ييرج  ج  المجؾ، بؿ لن أف ينؿ المجؾ إل  مف المجؾ، أم الذم ي ت  ب
 ، يقـك بن  ج  أحناـ الديف، كلوذا قاؿ مجننا الفا ؿ: الديف كالمجؾ أ كاف، فالديف أسه

، كما ال حارس لن فوك  ايط   كالمجؾ حارس، فما ال أس لن فوك مودـك
ف رم  بالقىد جاز ، كالليمد نلـه نثيره فقجت لن: هذا باب إف تكزع القكؿ فين طاؿ، كا 

ف  اإلمامد كال لفد كما يجرم مجرل النيابد  ف ىاحب الدياند  ج  فنكفو م تجفد، 
كجمؿ متيددة، إال أف الناظر ف  أحكاؿ الناس ينبه  أف ينكف قايمان ب حناـ الشرييد، 

حاملن لجىهير كالنبير،  ج  طرايقوا الميركفد،  ف الرييد سياسد اهلل ف  ال جؽ، 
المجؾ سياسد الناس لجناس،  ج  أف الشرييد مت   جت مف السياسد نانت ناقىد، ك 

كالسياسد مت   ريت مف الشرييد نانت ناقىد، كالمجؾ مبيكث، نما أف ىاحب الديف 
أطاؿ اهلل  -مبيكث، إال أف أحد البيثيف أ ف  مف اآل ر، كالثان  أشور مف ا كؿ  قاؿ  w
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جت: إف المجؾ مبيكث أي ان? فوف هذن النجمد ما ننت أحب أف أ جـ مف أيف ق -بقاصن 
ثبتت ف  أذن  قط، كال  طرت ل   ج  باؿ؛ قجت: قاؿ اهلل  ز كجؿ ف  تنزيجن: "إف 

 اهلل قد بيث لنـ طالكت مجنان"  فيجب كقاؿ: ن ن  لـ أسمط بوذا قط 
  كذنر لإلسنندر سكص أحكاؿ رؤساص مذهبن لما ناف أبكن احتاز أمكالوـ كسجب أحكالوـ

فقاؿ: يجب لآلباص  ج  ا بناص إزالد الذـ  نوـ، كمحك اإلثـ، كاستيطاؼ القجكب  جيوـ، 
كنشر المحامد  نوـ؛ كأمر برد أمكالوـ  جيوـ، كزاد ف  اإلحساف إليوـ  كقاؿ: قد بج  
مف فرط شفقد اآلباص  ج  ا بناص أف يسييكا إل  أنفسوـ لتنكف اإلساصة سببان لإلحساف 

 نوـ يركف أكالدهـ ن نفسوـ  نوـ مف أنفسوـ إل  أكالدهـ،  
فقجت: أيوا الكزير، إن    جب مف اإلسنندر ف  الفيؿ الرشيد كالقكؿ السديد، فوذا 
المنىكر أبك جيفر ىاحب الشوامد كالىرامد أ ذ مف كجكن اليراؽ أمكاالن ب كاتيـ 

الظركؼ أسماص أىحابوا كأفقرهـ، كجيجوا ف   زاينن بيد أف نتب  ج  تجؾ ال رايط ك 
أهجوا، ثـ كى  المودم بردها  ج  أىحابوا بيد مكتن، ككند ذلؾ  جين، كقاؿ: يا 

بن ، إنما أريد بوذا أف أحببؾ إل  الناس، ففيؿ المودم ذلؾ؛ فانتشر لن الىيت كنثر 
الد اص ك جت ا ىكات، كقاؿ الناس: هذا هك المودم الذم كرد ف  ا ثر  فقاؿ: هذا 

  جب 
ينبه  لمف  جـ أف البدف هك ش ص جيؿ نافيان لجنفس مثؿ اآللد لجىانط  كقاؿ سقراط:

أف يطجب نؿ ما يىير البدف بن أنفط كأكفؽ  فياؿ النفس الت  ه  فين، كأف يورب مف 
 نؿ ما يىير البدف  ير نافطو كال مكافؽ الستيماؿ النفس لن 

فونؾ إذا فيجت  قاؿ أكميركس: ال ينبه  لؾ أف تؤثر  جـ ش ص إذا  يرت بن   بت،
 هذا ننت أنت القاذؼ لنفسؾ 

كقاؿ ديكجانس: مف القبيق أف تتحرل ف  أ ذيد البدف ما يىجق لن كال ينكف  اران، كال 
 تتحرل ف   ذاص النفس الذم هك اليجـ ليل ينكف  اران 

كقاؿ أي ان: مف القبيق أف ينكف الملح ال يطجؽ سفينتن ف  نؿ ريق، كنحف نطجؽ 
w ر بحث كال ا تبار أنفسنا ف   ي
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ذنر لنا أبك سجيماف أف فيجسكفان كرد مديندن فيوا فيجسكؼ، فكجن إلين المدن  ن سان مآلل، 
يشير بوا إل  أف االستهناص  نن كاقطه  ندن، فطرح القادـ ف  الن س إبرةن، ييجمن أف 

 ميرفتن تنفذ ف  ميرفتن 
لمجامط، كالتىرؼ ف  كقاؿ فيجسكؼه يكنان : التقجب ف  ا مىار، كالتكسط ف  ا

الىنا ات، كاستماع فنكف ا قكاؿ، مما يزيد اإلنساف بىيرةن كحنمدن كتجربدن كيقظدن 
 كميرفدن ك جمان 

قاؿ الكزير: ما البىيرة? قجت: لحظ النفس ا مكر  قاؿ: فما الحنمد? قجت: بجكغ 
قاؿ: هذا القاىيد مف ذلؾ الجحظ  قاؿ: فما التجربد? قجت: نماؿ النفس بجحاظ مالوا  

 حسف 
قاؿ أننسا كرس: نما أف اإلناص إذا امتأل بما يسين مف الماص ثـ تجيؿ فين زيادة  ج  

ذلؾ فاض كانىب، كليجن أف ي رج مين ش صه آ ر؛ نذلؾ الذهف ما أمننن أف ي بطن 
ف طجب منن  بط ش ص آ ر أنثر مف كسين تحير، كليؿ ذلؾ ي يط  فونن ي بطن، كا 

ن   تيجب مف أىحابنا  جين شييان مما ناف الذ هف  ابطان لن، كهذا نلـ ىحيق، كا 
إذا ظنكا كقالكا: إف اإلنساف يستطيط حفظ جميط فنكف اليجـ كالقياـ بوا كاإلبقاص  جيوا، 
كلك ناف هذا مقدكران  جين لكجد، كلك كجد ليرؼ، كلك  رؼ لذنر، كنيؼ يجكز هذا 

نو، كاقتباسن كحفظن كتىكرن كذنرن كقجب اإلنساف م هد، كقكتن مقىكرةه، كانبساطن متنا
محدكده? كلقد حدثن   ج  بف المودم الطبرم قاؿ: قجت ببهداد  ب  بشر: لك نظرت 

ف  ش ص مف الفقن مط هذن البرا د الت  لؾ ف  النلـ، كمط هذا الجساف الذم تحير فين 
يقرأ  نؿ  ىـ  قاؿ: أفيؿ، قاؿ: فننت أقرأ  جين بالنوار مط الم تجفد النلـ، كناف

 ج  بالجيؿ شييان مف الفقن، فجما ناف بيد قجيؿ أقىر  ف ذلؾ، فقجت لن: ما السبب? 
قاؿ: كاهلل ما أحفظ مسيجدن ججيجدن ف  الفقن إال كأنس  مسيجدن دقيقدن ف  النلـ، كال حاجد 

 ل  ف  زيادة ش ص ينكف سببان لنقىاف ش ص آ ر من  
در بن، فلمن الناس، فقاؿ:  ف يحمر كس ؿ رجؿه آ ر أف يقر ن ماالن، فك دن ثـ  
w كجو  مرةن أحب إل  مف أف يىفر مراران نثيرة 
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ككل  أريكس كاليدن فقاؿ أىدقاؤن: اآلف يظور ف جؾ  فقاؿ: ليست الكاليد تظور الرجؿ، 
 بؿ الرجؿ يظور الكاليد 

كقاؿ ديكجانس  الدنيا سكؽ المسافر، فجيس ينبه  لجياقؿ أف يشترم منوا شييان فكؽ 
 النفاؼ 

كقيؿ السطفانس: مف ىديقؾ? قاؿ: الذم إذا ىرت إلين ف  حاجدو كجدتن أشد مسار دن 
 إل  ق ايوا من  إل  طجبوا 

كقاؿ أفلطكف: إف لجنفس لذتيف: لذةن لوا مجردةن  ف الجسد، كلذةن مشارند لججسد، ف ما 
فالطياـ كالشراب  الت  تنفرد بوا النفس فو  اليجـ كالحنمد، كأما الت  تشارؾ فيوا البدف

 ك ير ذلؾ 
كقيؿ لسقراط: نيؼ ينبه  أف تنكف الدنيا  ندنا? قاؿ: ال تستقبجكها بتمفو لوا، كال 

 تتبيكها بت سؼ  جيوا؛ فل ذلؾ مجدو  جينـ، كال هذا راجطه إلينـ 
 كقاؿ سقراط: القنيد م دكمد، كمف  دـ  ير نفسن فجيس بحر 

ان يس ص الثناص  جيؾ، فقاؿ: أنا أ جـ أف فلنان كقاؿ بيض ندماص اإلسنندر لن: إف فلن
ليس بشرير، فينبه  أف ينظر هؿ نالن مف ناحيتنا أمره د ان إل  ذلؾ، فبحث  ف حالن 

فكجدها رثدن، ف مر لن بىجدو سنيد، فبجهن بيد ذلؾ أنن يبسط لسانن بالثناص  جين ف  
 أك شر  المحافؿ؛ فقاؿ: أما تركف أف ا مر إلينا أف يقاؿ فينا  يره 

قيؿ لطيماثاكس: لـ ىرت تس ص القكؿ ف  الناس? قاؿ:  نن يمننن  أف أس ص إليوـ 
بالفيؿ  كناف مرة ف  ىحراص، فقاؿ لن إنساف: ما أحسف هذن الىحراص! قاؿ: لك لـ 

 تح رها أنت 
ف ناف فالمنفيد بن  كقاؿ  الكس: ما كجن االهتماـ بما إف لـ ينف أجزلص فكتن، كا 

 منقطيد  كبح كرن قجيجد
كقاؿ سقراط: ينبه  إذا ك ظت أال تتشنؿ بشنؿ منتقـو مف  دك، كلنف بشنؿ مف يسيط 

ذا ك ظت أي ان بش ص فين ىلحؾ، فينبه  أف  أك ينكل بيلجن داصن بىديؽ لن، كا 
w تتشنؿ بشنؿ المريض لجطبيب 
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رنب مقاريكس ف  حاجد، فمر بزيمكس كقد تيجؽ بن رجؿ يطالبن بماؿ ا تد ن  نن 
يوما جما ده مف الناس، كهك يس لن تنجيـ ذلؾ الماؿ  جين نجكمان ليؤدين، كيت رع ك ج

أشد الت رع  فقاؿ منقاركس: ما طجبتؾ  ند هذا الرجؿ  فقاؿ: أتان  ف د ن  بالزهد 
كالنسؾ  ف مال ، كك دن  أف يمأل بيت  ذهبان مف ىنيتن، فجـ أزؿ ف  االسترساؿ إل  

ن السقيـ  فقاؿ لن مقاريكس: إف نؿ مف بذؿ شييان إنما ظاهرن السجيـ حت  أفقرن  باطن
يبذلن  ج  قدر كسين؛ كناف زيمكس أتاؾ  ج  حالن الت  هك  جيوا، كلـ ينف ليتسط 
 نثر مف ذلؾ القكؿ؛ ك مؿ الذهب فبيف ظاهر،  ف فقرن يدؿ  ج   جزن ك يفن 

مثجن؛ كآ ر ما  نن، كمف أمؿ الهن   ند الفقير فهايد ما يمنف أف يبجهن أف يىير 
 يؤمؿ  ند الفقير نيؿ الفقر 

فقد أىبت ما ننت تحب أف تجدن  ند زيمكس؛ كهك حظه إف تمسنت بن لـ يهؿ بما 
تجؼ مف مالؾ، كليف ناف ك دؾ أف يفيدؾ ماالن باطلن فجقد أفادؾ ميدنان حقان، مف  ير 

ميادف قىدو إل  نفيؾ  ثـ أقبؿ  ج  زيمكس كقاؿ لن: ما أبيد شبن ميدنؾ مف ال
الطبيييد! إف الميادف تجفظ الذهب، كميدنؾ هذا يبتجط الذهب؛ كمف جاكر ميدنان منوا 
أ نان، كمف جاكر ميدنؾ أفقرن؛ كالميادف الطبيييد تثمر مف  ير قكؿ، كميدنؾ يقكؿ 
مف  ير إثمار  فقاؿ زيمكس: أجؿ، كال آ رهـ كال أكسطوـ، لننؾ مف الجواؿ الذيف 

 لق  الناس منوـ ا ذل 
مرجكع? كهؿ لن حقيقد?  -أ ن  النيمياص  -: فوؿ لوذا ا مر -أ ج  اهلل قكلن  -فقاؿ 

كهك أستاذ هذن  -كما تحفظ  ف هذن الطايفد? فناف الجكاب، أما يحي  بف  دم 
فناف ف  إىبين  اتـه مف ف دو يز ـ أف ف تن  مجت بيف يدين، كأنن شاهد  -الجما د 

 ؾ  مجوا  يانان، كأنن ال يشؾ ف  ذل
كأما أىحابن نابف زر د كابف ال مار، فذنركا أف ذلؾ تـ  جين مف فيؿو لـ يفطف لن مف 

 بيض مف ا ترن مف هؤالص المحتاليف ال دا يف 
كأما شي نا أبك سجيماف فحىجت مف جكابن  ج  أنن ممنف، كلـ يذنر سبب إمنانن كال 

w دليؿ حقيقتن 
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فذنر أنن محاؿه كال  -أنكاع الحنمد كهك سيد أهؿ المشرؽ ف   -كأما أبك زيد البج   
أىؿ لن، كأف حنمد اهلل تيال  ال تكجب ىحد هذا ا مر، كأف ىحتن مفسدةه  امد، 

 "كاهلل ال يحب الفساد" 
فيز ـ أف ا مر حؽه كىحيق، كالطبييد ال تمنط  -كها هك بيف يديؾ  -كأما مسنكين 

قدار  سرة، كجمط ا سرار مف إ طاين، كلنف الىنا د شاقد، كالطريؽ إل  إىابد الم
ىيبه كبييد، كلننن  ير ممتنط؛ فقد م    مرن ف  اإلنباب  ج  هذا بالرم أياـ ناف 

بناحيد أب  الف ؿ كأب  الفتق ابنن مط رجؿ ييرؼ ب ب  الطيب، شاهدتن كلـ أحمد 
 قجن، فونن ناف ىاحب كسكاسو كنذبو كسقط، كناف م دك ان ف  أكؿ أمرن،  اد ان ف  

  آ ر  مرن
كأبيف ما سميتن ف  هذا الحديث أف الطبييد فكؽ الىنا د، كأف الىنا د دكف 

الطبييد، كأف الىنا د تتشبن بالطبييد كال تنمؿ، كالطبييد ال تتشبن بالىنا د كتنمؿ، 
كأف الطبييد قكة إلويد ساريده ف  ا شياص كاىجده إليوا،  امجده فيوا بقدر ما لألشياص مف 

ما  ج  النقىاف  كقيؿ: إف القبكؿ كاالستحالد كا النفياؿ كالمكاتاة، إما  ج  التماـ، كا 
الطبييد ال تسجؾ إل  إبراز ما ف  المادة أبيد الطرؽ، كال تترؾ أقرب الطرؽ، فجما نانت 
الميادف ه  الت  تيط  هذن الجكاهر  ج  قدر المقابلت اليجكيد كا شناؿ السماكيد 

لـ يجز أف تنكف الىنا د مساكيدن لوا، نما لـ يجز كالمكاد السفجيد كالناينات ا ر يد، 
أف تنكف مستيجيدن  جيوا،  ف الىنا د بشريده مست رجده مف الطبييد الت  ه  إلويد، 

كال سبيؿ لقكةو بشريدو أف تناؿ قكةن إلويدن بالمساكاة؛ ف ما بالتشبين كالتقريب كالتجبيس، 
كليس هك ف  الحقيقد، ال ذهبه  فيمنف أف ينكف بالىنا د ش صه ن نن ذهبه أك ف د،

ذا ناف ظوكر القطف بالطبييد كظوكر الثكب بالىنا د فجيس لوذن أف  كال ف د؛ كا 
تيرض لوذن، كال لوذن أف تيرض لوذن؛ كا مكر مكزكند، كالىنا ات متناهيد؛ فوف 
اد   ف  ش صو مف الىنا د ما يزيد  جيوا حت  تنكف ن نوا الطبييد، احتيى إل  

ل   ياف مىرح،  نا نيجـ أنن ما مف ىنا دو كال  جـو كال سياسدو كال برهافو كا  ق، كا 
wنحجدو كال حاو إال كقد حمؿ  جيوا، كزيد فيوا كنذب مف أججوا بما إذا طجبت ىحتن 
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 بالبرهاف لـ تجد، أك باليياف لـ تقدر 
ف ما أىحاب النسؾ كمف  رؼ باليبادة كالىلح؛ فقد اد   لوـ أف الىفر يىير لوـ 

ذهبان، كشييان آ ر يىير ف د، كأف اهلل  ز كجؿ يزلزؿ لوـ الجبؿ كينزؿ لوـ القطر، 
كينبت لوـ ا رض، ك ير ذلؾ مما هك ناآليات لألنبياص الذيف ي تكف مف قبؿ اهلل بالنتب 

كالكىايا كا حناـ كالمكا ظ كالنىايق، كربما يسم  نثيره مف الناس ما يظور لجزهاد 
نرامات كال يسميوا ميجزات، كالحقايؽ ال تنقجب با سماص، فوف  كاليباد مف هذا ال رب

 المسم  بالنرامد هك المسم  بالميجزة كاآليد 
كال كض ف  هذا الطرؼ قديـ، كفىجن ف  الحؽ شاؽه، كالتنازع فين قايـ، كالظف ييمؿ 

 مجن، كاليقيف  ير مظفكر بن، كال مكىكؿو إلين؛ كالطبييد قد أكليت الناس باد اص 
هرايب، كبيثتوـ  ج  نىرتوا بالكفؽ كال رؽ، كالتسويؿ كالججاج، كالمكاتاة كالمحؾ، ال

كهلل ف  ط  هذا اليالـ اليجكم أسراره ك فايا ك يكبه كمنامف ال قكة  حد مف البشر 
بالحس كال باليقؿ أف يحـك حكلوا، أك يبج   مقوا، أك يدرؾ ننووا، كمف تىرؼ  رؼ، 

 كمف  رؼ سجـ، كالسلـ 
  لنا أبك سجيماف أف أرسطكطاليس نتب إل  رجؿ لـ يشفين ف  رجؿ س لن النلـ كحن

ف ننت قدرت كلـ ترد فسكؼ يجي ص  لن ف  حاجد: إف ننت أردت كلـ تقدر فميذكر، كا 
 كقته تريد كال تقدر 

كقاؿ بيض الحنماص: ال ترفوكا السفجد فييتادكا النسؿ كالراحد، كال تجريكهـ فيطجبكا 
كال ت ذنكا  كالدهـ ف  تيجـ ا دب فينكنكا لرداصة أىكلوـ أذهف  السرؼ كالشهب،

كأ كص، ك ج  التيجـ أىبر؛ كال جـر فونوـ إذا سادكا ف  آ ر ا مر  ربكا بيكت 
 اليجيد أهؿ الف ايؿ 

 كقاؿ فيجسكؼ: لجنفس  مس قكل: الحس كالكهـ كالذهف كاال تبار كالفنر 
يحتاج ف  ذلؾ الجحاؽ إل  ش ص آ ر، إال  ف ما الحس فجحاؽ ا شياص بل فحص، كال

 أف ينكف ممنك ان بمانط، كذلؾ إذا كجد شييان أبيض حنـ ب نن أبيض بل فنر كال قياس 
w كأما الكهـ، فونن يقط  ج  ا شياص بتكسط الحس 
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كأما اال تبار فيكافؽ الفنر، نقكلؾ: النفس ال تمكت، فوذا قكؿه ا تبارمه بيد الفنر، فوف 
 ذا فاال تبار ليس بقياس، كلننن أفؽ القياس ناف هذا هن

 كأما الذهف فونن ال يوجـ  ج  أكايؿ ا شياص 
كقاؿ آ ر شبيوان بوذا النلـ، كالب س أف ينكف م مكمان إلين، لينكف شمؿ الفايدة أنثر 

 نظامان كأقرب مرامان 
حس السنراف قاؿ: ليس لجحكاس كالحرنات فيؿه دكف أف تبيثوا القكة المميزة، فجذلؾ ال ي

كال النايـ، كنذلؾ أي ان البوايـ فونوا ال تىيق إال بيد أف ييرض ف  فنرها ش ص، كال 
 تتحرؾ إال بانبياث القكة المميزة 

كلنؿ كاحد مف الحيكاف ثلثد أركاحو ف  ثلثد أ  اص رييسد: نفسيده ف  الدماغ، 
 كحيكانيد ف  القجب، كطبيييد ف  النبد 

مميزةه بوا يتـ  مجن، فالت  ف  الدماغ ه  اليقؿ المميز الحارس  كف  نؿ كاحد منوا قكةه 
لجبدف، كمنن ينبيث الحس كالحرند، كالت  ف  القجب تنبيث منوا الحرارة الهريزيد ف  
جميط البدف؛ كز مكا أف تجؾ الحرارة ه  الركح؛ كالت  ف  النبد ه  مك ط الو ـ 

مان كتكزع ف  نؿ   ك ما هك مليـه كالن ى، كه  الت  تن ى الطياـ كتهيرن كتحيجن د
 لن، كبالجاذبد تجذب، كبالحابسد تحبس، كبالوا مد تو ـ، كبالدافيد تدفط 

ف ما الدماغ فينقسـ ثلثد أقساـ يحجز بينوا أ شيد، أحدها ف  مقدـ الرأس مك ط 
الت يؿ، كالثان  ف  كسط الرأس مك ط اليقؿ كالفنر كالتمييز، كالثالث ف  مؤ ر الرأس 

ف  يؼ أحدها مك   ط الحفظ كالذنر كالقبكؿ؛ فنؿ كاحد مما ذنرنا ي دـ اآل ر، كا 
  يؼ ل يفن اآل ر، كبا تدالوف كسلمتوف قكاـ البدف كالنفس 

 كلنؿ كاحدو منوا آلده بوا يستييف  ج   دمد اآل ر 
قاؿ: فنما أف الرح  إذا نق ت شييان منوا أك زدت أفسد الطحف؛ إما بزيادة أك نقىاف، 

 ؾ ساير  دمن كآالتن نذل
كقاؿ: الدماغ مسنف اليقؿ، ك دمن الحس كالحرند؛ كالقجب مسنف الحرارة الهريزيد، 

wك دمن اليركؽ ال كارب؛ كالنبد مسنف الن ى كالو ـ، ك دموا اليركؽ  ير 
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 ال كارب 
كقاؿ: النار تحرؽ، فوذا نانت مكجكدةن فالد اف كالرماد مكجكداف، كالد اف رماده لطيؼ، 

 اد د افه نثيؼ كالرم
كقاؿ أبك سجيماف: ذنر بيض البحاثيف  ف اإلنساف أنن جامطه لنؿ ما تفرؽ ف  جميط 

: باليقؿ كالنظر ف  ا مكر النافيد كال ارة،  الحيكاف، ثـ زاد  جيوا كف ؿ بثلث  ىاؿو
براز  كبالمنطؽ إلبراز ما استفاد مف اليقؿ بكساطد النظر، كبا يدم إلقامد الىنا ات كا 

 ر فيوا مماثجدن لما ف  الطبييد بقكة النفس الىك 
كلما انتظـ لن هذا نجن جمط الحيؿ كالطجب كالورب كالمنايد كالحذر، كهذا بدؿ السر د 
كال فد الت  ف  الحيكاف، كات ذ بيدن السلح مناف الناب كالم جب كالقرف، كات ذ الجنف 

نبكع الىنا ات، كالفنر، بينوما لتنكف كقايدن مف اآلفات، كاليقؿ ينبكع اليجـ، كالطبييد ي
قابؿه منوما، مؤدو مف بيض إل  بيض، فىكاب بديود الفنر مف ىحد اليقؿ، كىكاب 

 ركيد الفنر مف ىحد الطباع 
كقاؿ أبك اليباس: الناس ف  اليجـ  ج  ثلث درجات، فكاحد يجوـ فييجـ فيىير مبدأ، 

مط لن بيف أف يجوـ كأف يتيجـ  كاآل ر يتيجـ كال يجوـ فوك يؤدم ما قد حفظ، كاآل ر يج
 فينكف بقجيؿ ما يتيجـ منثران بقكة ما يجوـ 

منقسـه؛ فوف اقتبس مف  -كه  لن  -كنفسن  -كه   جين  -كقاؿ: اإلنساف بيف طبييتن 
اليقؿ قكم نكرن ما هك لن مف النفس، كأ يؼ ما هك  جين مف الطبييد، فوف لـ ينف 

 يقتبس بق  حيراف أك متوكران 
 راط: النلـ الجطيؼ، ينبك  ف الفوـ النثيؼ كقاؿ سق

كحن  لنا أبك سجيماف قاؿ: قيؿ لفيجسكؼ: ما باؿ المريض إذا داكان الطبيب كد ؿ  جين 
فرح بن كقبؿ منن كناف ن  ج  ذلؾ، كالجاهؿ ال يفيؿ ذلؾ باليالـ إذا  جمن كبيف لن? 

 نن ال ييجـ ما  ند فقاؿ:  ف المريض  الـه بما  ند الطبيب، كليس الجاهؿ نذلؾ، 
 اليالـ 

ذا ناف  wكقاؿ ديكجانس لىاحبن: أما تيجـ أف الحماـ إذا ناف سماييان ناف أ ج  ثمنان، كا 
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 أر يان ناف أقؿ ثمنان 
 هذا مثجهل ف   ايد الحسف كالك كح  -أبقان اهلل  -قاؿ 

 كقاؿ ديكجانس: الم نكؿ لجبدف، كالمكهكب لجمياد، كالمحفكظ لجيدك 
 ؼ: التواكف باليسير أساسه لجكقكع ف  النثير كقاؿ فيجسك 

كقاؿ أفلطكف: مثؿ الحنيـ نمثؿ النمجد تجمط ف  الىيؼ لجشتاص، كهك يجمط ف  الدنيا 
 لآل رة 

كقاؿ فيجسكؼ: مف يىؼ الحنمد بجسانن كلـ يتحؿ بوا ف  سرن كجورن فوك ف  المثؿ 
 نرجؿ رزؽ ثكبان ف  ذ بطرفن فجـ يجبسن 

: إف استطيت أف تجيؿ ننزؾ حيث ال ي نجن السكس، كال تدرنن كقاؿ السيد المسيق
 الجىكص، فافيؿ 

ف  جابتوا فحجوا، كا  قاؿ فيجسكؼ: إذا ناز ؾ إنسافه فل تجبن، فوف النجمد ا كل  أنث  كا 
ف أجبتوا ألقحتوا؛ فنـ مف كلدو ينمك بينوما ف   ترنت إجابتوا بترتوا كقطيت نسجوا، كا 

 بطفو كاحد 
ذا شبيت ماتت كقاؿ فيجسكؼ:   إف البيك د تحيا ما جا ت كا 

 كقاؿ ديكجانس: مف أيف ت نؿ? فقاؿ: مف حيث ي نؿ  بده لن رب 
 كقاؿ ديكجانس: نف ناليركس تريد البيت  اليان 

 قيؿ  رسطكطاليس: إف فلنان  اقؿه  قاؿ: إذان ال يفرح بالدنيا 
  ن شوكتن، كال ت د ن لذتن كقيؿ لفيثا كرس: ما أمجؾ فلنان لنفسن! قاؿ: إذان ال تىر 

 كقيؿ  سقجبيكس: فلفه لن همد  قاؿ إذان ال ير   لنفسن بدكف القدر 
كمدح رجؿ ثيكدكركس  ج  زهدن ف  الماؿ قاؿ: كما حاجت  إل  ش ص الب ت ي ت   

ف نثر تقسمؾ ف  حفظن،  بن، كالجـؤ يحفظن، كالنفقد تبددن، إف قؿ  جبؾ الوـ بتنثيرن، كا 
 ما  ندؾ، كي د ؾ  نن مف يطمط فين منؾ  يحسدؾ مف فاتن

كقاؿ سقراط: ما أحب أف تنكف النفس  المدن بنؿ ما أ د لوا؛ قيؿ: كلـ? قاؿ:  نوا لك 
w  جمت طارت فرحان كلـ ينتفط بوا 
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كقاؿ ديكجانس: القجب ذك لطافد، كالجسـ ذك نثافد، كالنثيؼ يحفظ الجطيؼ ن كص 
 المىباح ف  القنديؿ 

ليجـ مىباح النفس، ينف   نوا ظجمد الجوؿ، فما أمننؾ أف ت يؼ كقاؿ أفلطكف: ا
 إل  مىباحؾ مىباح  يرؾ فافيؿ 

قاؿ أبك سجيماف: ما أحسف المىباح إذا ناف زجاجد نقيان، ك كصن ذنيان، كزيتن قكيان، 
 كذبالن سكيان 

قيؿ لسقراط: ما أحسف بالمرص أف يتيجمن ف  ىهرن? قاؿ: ما ال يسين أف يجوجن ف  
 رن نب

 قاؿ أبك سجيماف: كمف ها هنا أ ذ مف قاؿ: يحسف بالمرص التيجـ ما حسنت بن الحياة 
قيؿ لوكميركس: ما أىبرؾ  ج   يب الناس لؾ! قاؿ:  نا استكينا ف  الييب، ف نا 

  ندهـ مثجوـ  ندم 
كقيؿ لإلسنندر: أم ش ص أنت بن أسر?  قاؿ: قكت   ج  مناف ة مف أحسف إل  ب حسف 

  مف إحسانن
كقاؿ ديكجانس: إف إقبالؾ بالحديث  ج  مف ال يفوـ  نؾ بمنزلد مف ك ط المايدة 

  ج  مقبرة 
كرأل ديكجانس رجلن ي نؿ كيتذرع كينثر، فقاؿ لن: يا هذا، ليست زيادة القكة بنثرة 

ا نؿ، كربما كرد  ج  بدنؾ مف ذلؾ ال رر اليظيـ، كلنف الزيادة ف  القكة بجكدة ما 
  ج  الملصمد يقبؿ بدنؾ منن 

 كقاؿ ديكجانس: الذهب كالف د ف  الدار بمنزلد الشمس كالقمر ف  اليالـ 
قاؿ أبك سجيماف: هذا مجيق، كلنف ينبه  أف تبق  الشمس كالقمر فونوما ينسفاف فينكناف 

 سببان لفسادو نثير، كيذكباف كيحمياف فينكناف  اريف 
  كقاؿ أفلطكف: مكت الرؤساص أىجق مف رآسد السفجد

 كقاؿ: إذا ب ؿ المجؾ بالماؿ نثر اإلرجاؼ بن 
w كقاؿ سكلكف: اليجـ ىهير ف  النميد، نبيره ف  النيفيد 
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كقاؿ أبك سجيماف: يين  أف القجيؿ منن إذا استيمجتن  ج  كجون ناف لن إناص كنفط فايض 
، ك ايده محمكدةه، كأثره باؽ  كهذن نجوا نيفيات مف تجؾ النميد   كدره سايقه

طكف: ال يسكس النفكس النثيرة  ج  الحؽ كالكاجب مف ال يمننن أف يسكس كقاؿ أفل
 نفسن الكاحدة 

كقاؿ سقراط: النفس الفا جد ال تطه  بالفرح، كال تجزع مف الترح،  نوا تنظرف  نؿ 
ش ص نما هك، ال تسجبن ما هك لن كال ت يؼ إلين ما ليس منن؛ كالفرح بالش ص إنما 

 ص دكف مساكين، كالترح إنما ينكف بالنظر ف  مساكلص ينكف بالنظر ف  محاسف الش
الش ص دكف محاسنن؛ فوذا  جص النظر مف شكب الهجط فيما ينظر فين انتف  الطهياف 

 كالجزع، كحىؿ النظاـ كربط 
قاؿ ديكجانس: ينبه  لإلنساف أف ينظر ف  المرآة، فوف ناف كجون حسنان استقبق أف 

ف ناف  كجون قبيحان استقبق أف ي يؼ قبيحان إل  قبيق حت  ي يؼ إلين فيلن قبيحان، كا 
 يت ا ؼ القبق 

 كقاؿ إبقراط: منزلد لطافد القجب ف  ا بداف بمنزلد لطافد الناظر ف  ا جفاف 
، كالوـ ييرض منن السور،  كقاؿ: لجقجب آفتاف: كهما الهـ كالوـ، فالهـ ييرض منن النـك

فمنن يهجب السور؛ كالهـ ال فنر فين،  كذلؾ أف الوـ فين فنره ف  ال كؼ مما سينكف،
  نن إنما يحدث لما قد م   كناف 

كقاؿ أفلطكف: مف يىحب السجطاف فل يجزع مف قسكتن، نما ال يجزع الهكاص مف 
 مجكحد البحر 

نما نفقن ىاحبن بالمثاؿ، كالمثاؿ  قاؿ أبك سجيماف: هذا نلـه  رن أنثر مف نفين، كا 
اطؿ، كالميكؿ  ج  ما ثبت بالدليؿ، ال  ج  ما يد   يستجيب لجحؽ نما يستجيب لجب

بالتمثيؿ، كقد يجب أف يجتنب جانب السجطاف بهايد االستطا د كاإلمناف، إال إذا ناف 
الدهر سجيمان مف اآلفات الهالبد  فقاؿ لن ا ندلس : كما ىكرة الزماف ال ال  مف 

ب  امان، كاليجـ مطجكبان، اآلفات? فقاؿ: أف ينكف الديف طريان، الدكلد مقبجد، كال ى
wكالحنمد مر كبان فيوا، كا  لؽ طاهرة، كالد كة شامجد، كالقجكب سجيمد، كالمياملت 
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متنافيد، كالسياسد مهركسد، كالبىاير متقاربد  فقاؿ: هذا لك ىق الرتفط النكف كالفساد 
اد ينكناف الجذاف كهما سكس هذا المناف، فقاؿ:  جطت يا أبا  بد اهلل، فوف النكف كالفس

 ج  حاليوما، كلننوما يقياف  ج  ميجكميف لجىكرة الثابتد، كالسياسد اليامد الهالبد، 
ن نؾ ال تحس بالفرؽ بيف زماف  ىب ا رض كجدبوا؛ كنما أف لألرض  ىبان 

دبار، كزيادةه كنقىاف؛  قباؿه كا  كجدبان؛ نذلؾ لألحكاؿ كا دياف كلجدكؿ ىلحه كفساد، كا 
زمان، لننا ال نتمن  مجنان  ادالن، كال سايسان فا لن، كال ناظران ناظمان، كلك ناف ما  جتن ال

كال مدبران  المان؛ كناف هذا ال ييرؼ كال ييود، كينكف ف   رض المحاؿ نكنن ككجدانن؛ 
كليس ا مر هنذا فقد  ودنا مثؿ أب  جيفر بسجستاف، كناف كاهلل بىيران  بيران،  المان 

جؽ كيفرم، كيريش كيبرم، كينسك كييرم، كيمرض كيبرم، كهنذا حنيمان، يقظان حذران، ي 
مثؿ أب  جيفر با مس مجؾ اليراؽ ف  حزامتن كىرامتن كقيامن ف  جميط أمكرن، بنظرن 

كتدبيرن؛ كنذلؾ قد  ود الناس قبجنا مثؿ هذا، فجـ يقط التيجب مف ش ص  جين مدار 
 الجيؿ كالنوار 

تؾ هذن اليجـ كالماؿ تمجؾ بوما الناس،  نؾ كقاؿ ديكجانس لىاحب لن: اطجب ف  حيا
 بيف ال اىد كاليامد، فال اىد تيظمؾ لف جؾ، كاليامد تيظمؾ لمالؾ 

كقاؿ أفلطكف: إف اهلل تيال  بقدر ما ييط  مف الحنمد يمنط الرزؽ؛ قاؿ أبك سجيماف: 
نما  ف اليجـ كالماؿ ن رتيف قجما يجتمياف كيىطجحاف، ك ف حظ اإلنساف مف الماؿ إ

هك مف قبيؿ النفس الشوكيد كالسبييد، كحظن مف اليجـ إنما هك مف قبيؿ النفس الياقجد، 
 كهذاف الحظاف نالمتيانديف كال ديف 

قاؿ: فيجب  ج  الحىيؼ كالمميز أف ييجـ ب ف اليالـ أشرؼ ف  سن ن ك نىرن، كأكلن 
جـ فل ي س  ج  كآ رن، كسفرن كح رن، كشوادتن كمهيبن مف ذم الماؿ؛ فوذا كهب لن الي

الماؿ الذم يجزلص منن اليسير، كال يجوب نفسن  ج  فكتن حسرةن كأسفان؛ فاليجـ مدبر، 
كالماؿ مدبر؛ كاليجـ نفس ، كالماؿ جسدم، كاليجـ أنثر  ىكىيدن باإلنساف مف الماؿ، 
كآفات ىاحب الماؿ نثيرةه كسرييد،  نؾ ال ترل  المان سرؽ  جمن كترؾ فقيران منن؛ كقد 

wت جما دن سرقت أمكالوـ كنوبت كأ ذت، كبق  أىحابوا محتاجيف ال حيجد لوـ؛ رأي
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كاليجـ يزنك  ج  اإلنفاؽ كيىحب ىاحبن  ج  اإلملؽ؛ كيودم إل  القنا د، كيسبؿ 
 الستر  ج  الفاقد؛ كما هنذا الماؿ 

  اللٍلة الثامنة عشرةاللٍلة الثامنة عشرة

بنىيب كافر، فوف كقاؿ مرةن: تياؿ حت  نجيؿ ليجتنا هذن مجكنيد، كن  ذ مف الوزؿ 
الجد قد ندنا، كناؿ مف قكانا، كمألنا قب ان كنربان، هات ما  ندؾ، قجت: قاؿ حسنكف 

 -كقد اجتمط إلين المجاف يىؼ نؿ كاحد منوـ لذات الدنيا  -المجنكف بالنكفد يكمان 
فقاؿ: أما أنا ف ىؼ ما جربتن؛ فقالكا: هات؛ فقاؿ: ا مف كاليافيد، كىفط الىجط 

تياف النساص  الزرؽ، كحؾ الجرب، كأنؿ الرماف ف  الىيؼ، كالطلص ف  نؿ شوريف، كا 
الر ف كالىبياف الز ر، كالمش  بل سراكيؿ بيف يدم مف ال تحتشمن، كاليربدة  ج  
الثقيؿ، كقجد  لؼ مف تحبن كالتمرس بالحمق  كمؤا اة ذكم الكفاص، كترؾ مياشرة 

 السفجد 
 كقاؿ الشا ر: 

 إذ بيث  ر   بالطيػاـ  ـأىبحت مف سفػؿ ا نػا

 ـ النفس مػف قػكـو لػياـ  أىبحت ىفيػانػان لػي 

 ـ كمف يحف إل  الػ ػياـ  ف  است أـ ربات الػ ػيا

 ـ المكت مف دكف الوػلـ  نفس  تحف إلػ  الػوػل

 ر ص المفاىؿ كاليظاـ  مف لحػـ جػدمو را ػطو 

 يا كالبػهػايا كالػحػراـ  هذا  كالد الػ ػطػػػا

ف ىممف  ف النلـ  ح  الػقػدكر الػراسػيا   ت كا 

 نؾ طافحاتو بػالػسػلـ  كقىػا ػوػف إذا أتػ 

 تشف  القجكب مف السقاـ  لوف   ج  سػنػبػاجدو 

  ذؿ ال جيط المستػوػاـ  يا  اذل  أسرفػت فػ 

w ت لن  ج  ف س الججػاـ  رجؿه ييض إذا نػىػق
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 ل  الملـؿ كال يىي  إ  دع  ذؿ مف ييى  اليذك

 ثكب المياى  كا ثػاـ   جط اليػذار كراح فػ 

 كينيؾ  شران مػف قػياـ  شي ه يىػجػ  قػا ػدان 

 ت كيشتو  نيؾ الهػلـ  كيياؼ نػيؾ الػهػانػيا

 نر  ندن شور الىػياـ  كتػران ير ػد حػيف يذ

 ب نفسن ف  نػؿ  ػاـ   كفان مف الشور المػيػذ

 ب  كالمله  كالحػراـ  سجس القياد إل  التػىػا

 بيد مػكتػ  كالػنػداـ  مف لجمركصة كالػفػتػكة

  ح لدل الوزاهز كالحساـ  مف لجسماح كلػجػرمػا

 ؽ كلجمجمات اليػظػاـ  مف لجػكاط كلػجػحػل

ناف محمد بف الحسف الجرجان  متقيران ف  نلمن، فد ؿ الحماـ يكمان، فقاؿ لجقيـ: أيف 
ال كيطد مف اإل فيؽ? قاؿ: فىفط القيـ قفان بججدة النكرة ك رج الججيدة الت  تسج  بوا 

هاربان، فجما  رج مف الحماـ كجن إل  ىاحب الشرطد، ف  ذ القيـ كحبسن، فجما ناف 
 شاص ذلؾ اليـك نتب إلين القيـ رقيدن يقكؿ فيوا: قد أبرمن  المحبكسكف بالمسيجد  ف 

ما  رفتوـ   فكجن مف أطجقن، كاتىؿ ال بر السبب الذم حبست لن، فوما  جيتن  كا 
بالفتق، فحدث المتكنؿ، فقاؿ: ينبه  أف يهن  هذا القيـ  ف ال دمد ف  الحماـ  كامر 

 لن بمايت  دينار 
قاؿ: كناف بالبىرة م نثه يجمط كييشؽ بيض الموالبد، فجـ يزؿ الم نث بن حت  

البارحد? فقاؿ: لما  أكقين، قاؿ: فجقيتن مف  دو فقجت لن: نيؼ نانت كقيد الجفرة  ندنـ
تدانت ا ش اص، كرؽ النلـ، كالتفت الساؽ بالساؽ، كلط  باطنوا بالبزاؽ، كقرع 

البيض بالذنكر، كجيجت الرماح تمكر؛ ىبر النريـ فجـ يجزع، كسجـ طاييان فجـ ي دع؛ 
ثـ انىرؼ القـك  ج  سجـ، ب ف ؿ  نـ؛ كشفيت الىدكر، كسننت حرارة النفكس، 

wيب مقتؿ نؿ هجر، كاتىؿ الحبؿ، كانيقد الكىؿ  قاؿ: فجك ناف كمات نؿ كجد، كأى
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 أ د هذا النلـ لمسيجت  قبؿ ذلؾ بدهر لناف قد أجاد 
 كقاؿ أبك فر كف الشاش : 

 حؿ أبك  مرة كسط حجرتػ   أنا أبك فر كف فا رؼ ننيتػ 

 أ شب تنكرم كقجت حنطتػ   كحؿ نسى اليننبكت برمػتػ 

  ك يفت مف الوزاؿ  رطت   ػ كحالؼ القمؿ زمانان لحػيت

 أير حمارو ف  حر أـ  يشتػ   كىار تبان  نفاؼ  ىػيتػ 

أبك  مرة: ىاحب شرطد الم تار بف  بيد، ناف ال ينزؿ بقـك إال اجتاحوـ، فىار 
مثلن لؾ شـؤ كشر  كيقاؿ أي ان: إف أبا  مرة اسـ الجكع، هنذا حدثن  بن أبك الحسف 

 البىرم 
 ف  أب  طاهر:  كأنشد بشر بف هاركف

  مف ا حرار منزكع القلدن  أبا  بد اإللػن كأنػت حػره 

 ?أجوجؾ مستفػاده أـ كالدن  س لتؾ باإللن لت ػبػرنػ 

ف يؾ حادثان لؾ باستفػادن  فوف يؾ فيؾ مكلكدان فيػذره   كا 

 !بالػزيادة كأنت تزيد نقىان   فكا جبان يزيد الناس ف ػلن 

كناف  -ف موراف قاؿ: ناف مينا م نثه يجقب مشمشد حن  الىكل : حدثنا ميمكف ب
فنتب بح رتن رجؿه إل  ىديؽ لن نتابان، فقاؿ الم نث: انتب إلين: مشمشد  -أميان 

فقاؿ: أرن ؛ فقاؿ: هذا اسمؾ؛  -كما ناف فيؿ  -يقرأ  جيؾ السلـ؛ فقاؿ: قد فيجت 
 تشبيون فقاؿ: هيوات، اسم  ف  النتاب شبن دا ؿ ا ذف، فيجبنا مف جكدة 

ذا  جد، فقاؿ  قاؿ ن جد: مررت بنناسيف أحدهما ف  البير كاآل ر  ج  رأس البير، كا 
الذم ف  البير: ما ال بر? فقاؿ: قبض  ج   ج  بف  يس ? فقاؿ: مف أقيدكا بدلن? 

 قاؿ: ابف الفرات؛ قاؿ: قاتجوـ اهلل، أ ذكا المىحؼ كك يكا بدلن الطنبكر 
: قد أىبت لؾ  لمان مف بن  نا ظ، ثـ مف بن  ناشرة،  نتب أبك الييناص إل  ابف منـر

w ثـ مف بن  نود  فنتب إلين: ايتنا بما تيدنا إف ننت مف الىادقيف 
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، فقالت: هذا ابنن، فقاؿ الرجؿ: أ ز اهلل  كقدـ رجؿه مط امرأة إل  القا   كميوا طفؿه
جـ يقكؿ: الكلد القا   ما أ رفن؛ فقاؿ القا  : اتؽ اهلل فوف النب  ىج  اهلل  جين كس

لجفراش، كلجياهر الحجر، فوذا كأمن  ج  فراشؾ؛ قاؿ الرجؿ: ما تنايننا إال ف  االست، 
فمف أيف ل  كلد? فقالت المرأة: أ ز اهلل القا  ؛ قؿ لن: ما رأيت? ييرفن؛ فنؼ الرجؿ، 

 كأ ذ بيد كلدن كانىرؼ 
بد أف ييكد إلين  قاؿ: كسميت آ ر يقكؿ لشاطر: اسنت، فوف نوران جرل فين الماص ال

 فقاؿ لن اآل ر: حت  ييكد إلين الماص تنف قد ماتت  فاد ن 
كمف نلـ الشطار: أنا البهؿ الحركف، كالجمؿ الوايى، أنا الفيؿ المهتجـ لك نجمن   دكم 

 ليقدت شير أنفن إل  شير استن حت  يشـ فساصن، ن نن القنفذة 
مد هلل الذم أذهب  نا الحزف" كقاؿ بيض القىاص: ف  النبيذ ش ص مف الجند "الح

 كالنبيذ يذهب الحزف 
 قاؿ كسميت ماجنده تقكؿ:  ر كسر، كقد كارقد، كاطرح كاقترح 

قاؿ ابف أب  طاهر: د ا مرة قكمان كأمر جاريتن أف تب رهـ، ف د جت يدها ف  ثكب 
بي وـ فكجدت أيرن قايمان، فجيجت تمرسن كتجيب بن كأطالت؛ فقاؿ مكالها: أيش آ ر 

 اليكد? احترؽ? قالت: يا مكالم، هك  قدة  هذا
قاؿ مزيد: ناف الرجؿ فيما م   إذا  شؽ الجاريد راسجوا سندن، ثـ ر   أف يم   

اليجؾ الذم تم هن، ثـ إذا تلقيا تحدثا كتناشدا ا شيار، فىار الرجؿ اليـك إذا  شؽ 
 هريرة  الجاريد لـ ينف لن هـ إال أف يرفط رججوا ن نن أشود  ج  نناحوا أبا

قاؿ ابف سيريف: نانكا ييشقكف مف  ير ريبد، فناف ال يستننر مف الرجؿ أف يج ص 
 فيحدث أهؿ البيت ثـ يذهب  قاؿ هشاـ: كلننوـ ال ير كف اليـك إال بالمكاقيد 

قاؿ ا ىمي : قجت   راب : هؿ تيرفكف اليشؽ بالباديد? قاؿ: نيـ، أينكف أحده ال 
اؿ: القبجد كال مد كالشمد، قجت: ليس هك هنذا  ندنا  ييرفن  قجت: فما هك  ندنـ? ق

 قاؿ: كنيؼ هك? قجت: أف يتف ذ الرجؿ المرأة فيبا يوا  فقاؿ: قد  رج إل  طجب الكلد 
w قاؿ بشر بف هاركف: 
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 تد ؿ ف  الجحػر بػل إذف  إف أبا مكسػ  لػن لػحػيده 

 كنهمده نالكقػر فػ  ا ذف  كىكرةه ف  الييف مثؿ القذل

 بالنيؿ مف أ د ن:  ػذنػ   فيدو ىاحت إل  ىافطو نـ ى

كقاؿ لنا أبك يكسؼ: قاؿ جحظد: ح رت مججسان فين جما ده مف كجكن النتاب، ك ندنا 
 قينده محسنده حا رة النادرة، فقاؿ لوا بي وـ: بحيات   جيؾ  ن  ل : 

 كامض  ن  مىاحبان بسلـ  لست من  كلست منؾ فد ن 

 يهنيؾ? ف  ججتن فقالت: أهنذا ناف أبكؾ 
اشترل مدين ه رطبان، ف  رج ىاحب الرطب نيججدن ىهيرةن لينيؿ بوا، فقاؿ المدين : 

 كاهلل لك نجت بوا حسناتو ما قبجتوا 
سيؿ أبك  مارة قا   النكفد: أم بنيؾ أثقؿ? قاؿ: ما فيوـ بيد النبير أثقؿ مف 

 الىهير إال ا كسط 
ؿ أحدهـ: ليس لجم مكر أنفط مف سجحن، فقاؿ اجتمط جما ده  ند جامطو الىيدنان ، فقا

 جامط: أ ذتوا كاهلل مف فم  
 قاؿ رجؿ لرؤبد: أتومز ال رأ? قاؿ: بوىبيؾ يابف ال بيثد 

كقؼ أ راب ه  ج  قـك يسايجوـ، فقاؿ  حدهـ: ما اسمؾ? قاؿ: مانط؛ كقاؿ لآل ر: ما 
ـ اهلل، ما أظف اسمؾ? قاؿ: محرز؛ كقاؿ لآل ر: ما اسمؾ? قاؿ: حافظ؛ قاؿ: قبحن

 ا قفاؿ إال مف أسماينـ 
 مف نلـ اليامد: منارة اإلسنندريد  ندؾ  ش اشد فار د    

قاؿ جحظد: قرأت  ج  فص ماجندو: ليجد  رس ؛ ثقبكا با ير نس   ك ج  فص ماجندو 
 أ رل؛ السحؽ أ ف  كالنيؾ أشف  

نؾ ألؼ درهـ  كقاؿ جحا  ب  مسجـ ىاحب الد كة: إن  نذرت إف رأيتؾ أف آ ذ م
 فقاؿ: رأيت أىحاب النذكر ييطكف ال ي  ذكف، كأمر لن بوا 

نسافه مف اليامد قد آذان كطاؿ ذلؾ،  wقاؿ السرم: رأيت الم نث الذم ييرؼ بالهريب، كا 
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زراؾ ىدؼه  فالتفت إلين كقاؿ لن: يا مشقكؽ؛ نيجؾ زايفد، كقميىؾ مقركف الحاجبيف، كا 
ا مراص  قاؿ السرم: ف جؿ اليام  كمر، فقجت لن: أزرؽ، كأنت تتله  ب كالد المجكؾ ك 

فسر ل  هذا الهريب  فقاؿ: ام ر إل  ثيجب  فقجت: ليس هذا مف  مجن؛ فسرن ل   
قاؿ: النيؿ الزايفد الت  تجرؼ التراب جرفان، كالقميص المقركف، هك ال جؽ الذم ف  

 أم م رؽه مفتت  نتفين رقيتاف أجكد منن، فوما تفىحاف بيانان، كاإلزار ىدؼه أزرؽ،
 فقجت: فقكلؾ: يا مشقكؽ? قاؿ: قطيط الظور 

 قيؿ لجشيب : أيجكز أف يىج  ف  البييد? قاؿ: نيـ  كيجكز أف ي رأ فيوا 
 كقاؿ سييد بف جبير: القبجد رسكؿ الجماع 

كقاؿ الرشيد لججماز: نيؼ مايدة محمد بف يحي ، يين  البرمن   قاؿ: شبره ف  شبر؛ 
 اش، كبيف الر يؼ كالر يؼ م رب نرة؛ كبيف الجكف كالجكف كىحفتن مف قشر ال ش

 فترة نب   قاؿ: فمف يح رها: قاؿ: النراـ الناتبكف؛ ف حؾ كقاؿ: لحاؾ اهلل مف رجؿ 
قاؿ ن جد: د جت ساقيدن ف  النرخ فتك  ت؛ فجما  رجت تيجؽ السقاص ب  كقاؿ: هات 

  ؛ ف حؾ ك لن  قطيد؛ ف رطت  رطدن كقجت:  ؿ اآلف سبيج  فقد نق ت ك كي
ك د رجؿه بيض إ كانن أف يودم إلين بهلن؛ فطاؿ مطجن، ف  ذ قاركرة كباؿ فيوا كجاص 

 إل  الطبيب كقاؿ: انظر إل  هذا الماص، هؿ يودم إل  بيض إ كان  بهلن 
حدثنا ابف ال لؿ البىرم قاؿ: سميت ابف الييقكب  يقكؿ: رأيت  ج  باب المربد 

م: يا ميشر الظرفاص، كالمت جقيف بالكفاص؛ أليس مف اليجب  الدان الناتب كهك يناد
اليجيب، كالنادر الهريب، أف شيرم يزن  بن كيلط منذ أربييف سندن كأنا أطجب درهمان 

 فل أ ط ، ثـ أنش  يقكؿ: 

  ناؿ بن الياشقكف مف  شقكا  أحـر مننـ بما أقػكؿ كقػد

 ت  ص لجناس كه  تحترؽ  ىرت ن ن  ذبالده نىبػت

كسميت الماجف الميركؼ بالهراب يقكؿ: كيجؾ أيش ف  ذا? ال ت تجط الحنطد بالشيير، 
 أك يىنط الباذنجاف قر ان، أك يتحكؿ الفجؿ إل  الباقلص، كيىير ال رنكب إل  ا رندج 
wكسميت دجاجد الم نث يقكؿ آل ر: إنما أنت بيته بل باب، كقدـه بل ساؽ، كأ م  
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 نوره بل ميبر، كحايطه بل سقؼ بل  ىا، كناره بل حطب، ك 
كشتـ آ ر فقاؿ: يا رأس ا في ، كيا  ىا المنارم، كيا برنس الجاثجيؽ، يا نكدف 

القىار، يا بيـر النجار؛ يا ناقكس النىارل؛ يا ذركر الييف، يا ت ت الثياب، يا طيف 
جحرو  الرمق ف  الترس؛ يا مهرفد القدكر، كمننسد الدكر؛ ال تبال  أيف ك يت? كال أم

د جت? كال ف  أم  افو نزلت، كال ف  أم حماـ  مجت؛ إف لـ تنف ف  النكة مترسان فتق 
الجىكص الباب؛ يا رح ن  ج  رح ؛ كك اصن ف  ك اص، ك طاصن  ج   طاص، كداصن بل 

دكاص؛ ك م ن  ج   م ؛ كيا جود البلص؛ كيا سطحان بل ميزاب، كيا  كدان بل م راب، 
يا سنينان بل نىاب، كيا ر دان بل سحاب، كيا نكةن بل باب؛ كيا كيا فمان بل ناب، ك 

قميىان بل ميزر، كيا جسران بل نور، كيا قران  ج  قر؛ كيا شط الىراة، كيا قىران بل 
مسنان كيا كرؽ النمان، يا مطب ان بل أفكان؛ يا ذنب الفار، يا قداران بل أبزار، يا رأس 

ر؛ يا  يط البكارم، يا رح ن ف  ىحارم، يا طاقاتو بل الطكمار، يا رسكالن بل أ با
 سكارم 

 د ؿ أبك نكاس  ج   ناف جاريد الناطف  فقاؿ لوا: 
 لنزا حػتػ  يمػكتػا  لك رأل ف  البيت جحران 

 لتحكؿ  نػنػبػكتػا  أك رأل ف  البيت ثقبػان 

 ف جابتن: 
 كأظف ا لؼ تكتا  زكجكا هذا ب لؼو 

  فل ي ت  كيكت ص   قبؿ أف ينقؿ الػدا

قدـ هذ الفف  ج   يرن، كما ظننت أف هذا  -أداـ اهلل دكلتن، كبسط لدين نيمتن  -فقاؿ 
يطرد ف  مججسو كاحد، كربما  يب هذا النمط نؿ الييب، كذلؾ ظجـ،  ف النفس تحتاج 

إل  بشر  كقد بجهن  أف ابف  باس ناف يقكؿ ف  مججسن بيد ال كض ف  النتاب 
كالمسايؿ: احمىكا، كما أران أراد بذلؾ إال لتيديؿ النفس ليل يجحقوا نلؿ كالسند كالفقن 

 الجد، كلتقتبس نشاطان ف  المست نؼ، كلتستيد لقبكؿ ما يرد  جيوا فتسمط؛ كالسلـ 
w  اللٍلة التاسعة عشرةاللٍلة التاسعة عشرة
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كرسـ بجمط نجماتو بكارع، قىارو جكامط، فنتبت إلين أشياص ننت أسميوا مف أفكان أهؿ 
دب  ج  مر ا ياـ ف  السفر كالح ر، كفيوا قرعه لجحس، كتنبينه لجيقؿ، اليجـ كا 

متاعه لجركح، كميكنده  ج  استفادة اليقظد، كانتفاعه ف  المقامات الم تجفد، كتمثؿه  كا 
 لجتجارب الم جفد؛ كامتثاؿه لألحكاؿ المست نفد 

  مف ذلؾ: 
الميسر  الىدقد ننز الحمد هلل مفتاح المذاهب  البر يستيبد الحر  القنا د  ز 

المكسر  ما انق ت سا ده مف أمسؾ إال بب يدو مف نفسؾ  درهـه ينفط  يره مف دينار 
ي ر  مف سرن الفساد، ساصن المياد  الشق  مف جمط لهيرن ف ف  ج  نفسن ب يرن  زد 
مف طكؿ أمجؾ ف  قىر  مجؾ  ال يهرنؾ ىحد نفسؾ، كسلمد أمسؾ، فمدة اليمر 

مستحيجد  مف لـ ييتبر با ياـ، لـ ينزجر بالملـ  مف استهن  باهلل قجيجد، كىحد النفس 
 ف الناس، أمف مف  كارض اإلفلس  مف ذنر المنيد، نس  ا منيد  الب يؿ حارس 
نيمتن، ك ازف كرثتن  لنؿ امرلص مف دنيان، ما ييينن  ج   مارة أ ران  مف ارتدل 

ييوا، كال تفتننؾ بكداييوا  رب حجد، بالنفاؼ، انتس  باليفاؼ  ال ت د نؾ الدنيا ب دا
ت ت   ج  موجد؛ كرب فرىد، تؤدم إل   ىد  نـ مف دـ، سفنن فـ  نـ إنساف، 
أهجنن لساف  رب حرؼ، أدل إل  حتؼ  ال تفرط، فتسقط  الـز الىمت، كأ ؼ 

الىكت  مف حسنت مسا ين، طابت مرا ين  مف أ ز فجسن، أذؿ نفسن  مف طاؿ 
ف لـ يستظور باليقظد، لـ ينتفط بالحفظد  مف استودل ا  م   دكانن، زاؿ سجطانن  م

 م   ف الودل  مف ا تر بمحالن، قىر ف  احتيالن  زكاؿ الدكؿ، باىطناع السفؿ  
مف ترؾ ما يينين، دفط إل  ما ال يينين  ظجـ اليماؿ، مف ظجمد ا  ماؿ  مف استشار 

مد، مط قىر االستقامد، الجاهؿ  ؿ، كمف جوؿ مك ط قدمن زؿ  ال يهرنؾ طكؿ القا
فوف الذرة مط ىهرها، أنفط مف الى رة  ج  نبرها  تجرع مف  دكؾ الهىد، إف لـ 
تنؿ منن الفرىد، فوذا كجدتوا فانتوزها قبؿ أف يفكتؾ الدرؾ، أك يىيبؾ الفجؾ، فوف 
الدنيا دكؿه تبنيوا ا قدار، كيودموا الجيؿ كالنوار  مف زرع اإلحف، حىد المحف  مف 

wمين، قرب مىر ن  الثيجب ف  إقباؿ جدن، يهجب ا سد ف  استقباؿ شدن  رب بيد مط
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 طب، تحت طجب  الجساف، رؽ اإلنساف  مف ثمرة اإلحساف، نثرة اإل كاف، مف س ؿ 
 ما ال يجب، أجيب بما ال يحب، كأنشدت: 

 أ ر بنا كالب س مف نؿ جانػب  كليس لنا  يبه سكل أف جكدنػا

  كأفن  الردل أ مارنا  ير  ايب  ظػالػـو  ف فن  الندل أمكالنا  ير

 بالػمػنػاقػب أبه مثجن أ ناهـ  أبكنا أبه لك ناف لجناس نػجػوػـ

قاؿ حميد بف الىميرم البنن: اىحب السجطاف بشدة التكق  نما تىحب السبط 
ال ارم كالفيؿ المهتجـ كا في  القاتجد؛ كاىحب الىديؽ بجيف الجانب كالتكا ط؛ 

باإل ذار إلين كالحجد فيما بينؾ كبينن؛ كاىحب اليامد بالبر كالبشر كاىحب اليدك 
 كالجطؼ بالجساف 

كقط  بد الحميد الناتب  ج  ظور نتاب: يا هذا، لك جيجت ما تحمجن القراطيس مف 
 النلـ ماالن حكيت جماالن كحزت نماالن 

نوا، فيجؿ ككقط السفاح مرة: ما أقبق بنا أف تنكف الدنيا لنا كحاشيتنا  ارجكف م
 أرزاقوـ، كزد  ج  قدر نؿ رجؿ منوـ إف شاص اهلل 
 قاؿ الحسف بف  ج :  نكاف الشرؼ، حسف ال جؼ 
 كقاؿ جيفر بف محمد: إف لـ تجؼ، فقجما تىفك 

كقاؿ أ راب : الن جد جذ وا نماص، كليفوا رشاص، كنربوا ىلص، كسيفوا  ياص، كحمجوا 
  ذاص 

هلـ لن: ألـ أ ط إزارؾ، ألـ أىنط  كد كقاؿ ا ىمي : سميت نساحان يقكؿ ل
مجرفتؾ? ألـ أجيجؾ نساحان  ج  حماريف? كجد نتابه باليمف فين: أنا فلند بنت فلف 
التبي ، ننت آنؿ البقؿ الرطب مف الوند كأنا باليمف، ثـ جينا حت  اشترينا منكؾ برو 

 بمنكؾ در، مف يكسؼ بف ييقكب بمىر، فمف رآنا فل يهتر بالدنيا 
لرجؿ مف بن  تهجب يـك ىفيف: أآثرتـ  -نـر اهلل كجون  -اؿ  ج  بف أب  طالب كق

 مياكيد? فقاؿ: ما آثرنان، كلننا آثرنا القسب ا ىفر، كالبر ا حمر، كالزيت ا   ر 
wلما ىالق مياكيد: يا  ار المؤمنيف  فقاؿ:  -ر   اهلل  نن  -قيؿ لجحسف بف  ج و 
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 اليار  يره مف النار 
ج يكمان  ج  المايدة إل  رجؿ كجاأ  نؽ رجؿ آ ر، فد ا بوما، فقاؿ نظر الحجا

لجكاج ص:  لـ ىنيت? فقاؿ:  ص بيظـو ف فت أف يقتجن، فكج   نقن ف لقان؛ فس ؿ 
اآل ر فقاؿ: ىدؽ؛ فد ا بالطباخ فقاؿ لن: أتدع اليظاـ ف  طيامؾ حت  يهص بوا? 

ل يزاؿ  قاؿ: تىب المرؽ  ج  فقاؿ: إف الطياـ نثير، كربما كقط اليظـ ف  المرؽ ف
 المنا ؿ  فناف يفيؿ 

قاؿ سجمد بف المحبؽ: شودت فتق ا بجد، فكقط ف  سوم  قدر نحاس، فنظرت فوذا ه  
ذهبه فيوا ثمانكف ألؼ مثقاؿ، فنتبت ف  ذلؾ إل   مر، ف جاب ب ف يحجؼ سجمد ب نن 

ال قسمت بيف  المسجميف، قاؿ: أ ذها يـك أ ذها كه   ندن، فوف حجؼ سجمت إلين، كا 
 فحجفت فسجمت إل ، ف ىكؿ أمكالنا اليـك منوا 

 قاؿ بيض الحنماص: ال يىبر  ج  المركصة إال ذك طبييدو نريمد 
       

ماالن  ظيمان فجوز  -كناف رجؿ ىدؽ ب راساف  -أىاب  بد الرحمف بف مديف 
ن يـك الرحيؿ، سبييف ممجكنان بدكابوـ كأسجحتوـ إل  هشاـ بف  بد المجؾ، ثـ أىبحكا مي

فجما استكل بوـ الطريؽ نظر إليوـ فقاؿ: ما ينبه  لرجؿ أف يتقرب بوؤالص إل   ير اهلل  
، كأذؿ لقدرؾ  زن   ثـ قاؿ: اذهبكا أنتـ أحراره
 نتب زياد بف  بد اهلل الحارث  إل  المودم: 

  نما ناديت س طؾ مف بييد  أنا ناديت  فكؾ مف قريبو 

ف  اقبتن  فجسكص فيجػ   كما ظجمت  قكبد مستقيد  كا 

ف تىجق فوحسافه جػديده    طفت بن  ج  شنرو جديد  كا 

كقاؿ رجؿ لمحمد بف نحرير: أكىن ؛ فقاؿ: اسمط كال تتنجـ، كا رؼ كال تيرؼ، 
 كاججس إل   يرؾ كال تججسن إليؾ 

كقاؿ رجؿ البف أسيد القا  : إف أم  تريد أف تكى  فتح ر كتنتب؛ فقاؿ: كهؿ 
wساص? كد ؿ ىاحب المظالـ بالبىرة  ج  رجؿو مبرسـ ك ندن طبيبه بجهت مبج  الن
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يداكين، ف قبؿ  ج  الطبيب كأهؿ المريض، كقاؿ: ليس دكاصه المبرسـ إال المكت حت  
 تقؿ حرارة ىدرن، ثـ حنييذ ييالى با دكيد الباردة حت  يستبؿ 

لن: أحسف  قاؿ: نذا كاجتاز بن بايط دراجو فقاؿ: بنـ تبيط الدراجد? فقاؿ: بدرهـ؛ فقاؿ 
بيت  قاؿ: ن  ذ منؾ اثنتيف بثلثد  قاؿ: هما لؾ  قاؿ: يا  لـ  ذ منن، فونن يسوؿ 

 البيط 
كد ؿ حجاج بف هاركف  ج  نجاحو الناتب، فذهب ليقبؿ رأسن؛ فقاؿ لن: ال تفيؿ، فوف 

 رأس  ممجكصه بالدهف، فقاؿ: كاهلل لك أف  جين ألؼ رطؿو  راصن لقبجتن 
 لحسحاس سنباجده فقاؿ لىديؽ لن: نؿ فونوا أـ القرل قدـ البف ا

ك زل ابف الحسحاس ىديقان لن ماتت ابنتن، فقاؿ: مف أنت حت  ال تمكت ابنتؾ 
 البظراص! قد ماتت  ايشد بنت النب  ىج  اهلل  جين كسجـ  

أ ذ ييقكب بف الجيث  ف  أكؿ أمرن رجلن فاستىفان، ثـ رآن بيد زماف، فقاؿ لن: أبا 
نيؼ أنت السا د? قاؿ لن: نما ننت أنت قديمان  قاؿ كنيؼ ننت أنا? قاؿ: نما  فلف،

 أنا السا د؛ ف مر لن بيشرة آالؼ درهـ 
 قاؿ ابف المبارؾ: إذا ك ط الطياـ فقد أذف لآلنؿ 

إف اليرب ال تىجق ببلد ال تىجق بوا  -ر   اهلل  نن  -كقاؿ  مر بف ال طاب 
 اإلبؿ 

: نظر رجؿه مف قريش إل  ىاحب لن قد ناـ ف   داةو مف كقاؿ إبراهيـ بف السندم
 دكات الىيؼ طيبد النسيـ، فرن ن برججن كقاؿ: ما لؾ تناـ  ف الدنيا ف  أطيب 
كقتوا، نـ  نوا ف  أ بث حاالتوا، نـ ف  نىؼ النوار لبيدؾ  ف الجيجد الما يد 

اليمؿ، نمت ف  كقت  كاآلتيد، ك نوا راحده لما قبجوا مف التيب، كجماـه لما بيدها مف
 الحكايى، كتنبوت ف  كقت رجكع الناس؛ كقد جاص: قيجكا فوف الشياطيف ال تقيؿ 

كقاؿ إبراهيـ بف السندم أيقظت أ رابيده أكالدان لوا ىهاران قبؿ الفجر ف   دكات الربيط 
كقالت: تنسمكا هذن ا ركاح، كاستنشقكا هذا النسيـ، كتفومكا هذا النييـ، فونن يشد مف 
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 كيقاؿ ف  الكىؼ: ن نن محراؾ نار، كن نن الج ـ ىدلن 
ذا ناف  ييفان قالكا: ن نن  ذا كىفكن بالقىر قالكا: ن نن  قدة رشان، كابندي  ىا  كا  كا 

 قطيد زبد، كالمكلدكف يقكلكف: ن نن اسنرجد 
قاؿ بيض السجؼ ف  د اين: الجوـ ال أحيط بنيمؾ  ج  ف  دها، كال أبج  ننن كاحدةو 

 وا ف حدها من
د ا  طاصه السندم فقاؿ: أ كذ بؾ مف  ذابؾ الكاقط، الذم ليس لن دافط، كأس لؾ مف 

  يرؾ الكاسط، الذم ليس لن مانط 
ذ فيجت  كد ا بيض السجؼ: الجوـ إف قجب  كناىيت  بيدؾ لـ تمجنن  منوما شييان، كا 

 ذلؾ فنف أنت كليوما، فاهدنا سكاص السبيؿ 
ـ ما ناف ل  مف  يرو فونؾ ق يتن كيسرتن كهديتن، فل كد ا بيض الىالحيف: الجو

حمد ل   جين؛ كما ناف من  مف سكصو فونؾ ك ظت كزجرت كنويت فل  ذر ل  فين كال 
 حجد 

كد ا آ ر: الجوـ إن  أ كذ بؾ مف سجطاف جاير، كنديـو فاجر، كىديؽ  ادر، ك ريـ 
، كحاسد مانر، كقريب منانر، كشريؾو  ايف، كحجيؼو مايف، ككلدو جا ، ك ادـ هاؼو ؼو

ملفظ، كجارو ملحظ، كرفيؽو نسلف، ك جيؿو كسناف، ك  ييؼ، كمرنكبو قطكؼ، 
 كزكجدو مبذرة، كدارو  يقد 

ف قجت، فوف  قاؿ المداين : قاؿ بيض السجؼ البنن: اسحذ طبيؾ بالييكف كالفقر كا 
 الشجرة ال يشينوا قجد الحمؿ إذا ناف ثمرها نافيان، كأنجوا ناجيان 

 قيؿ لألكزا  : ما نرامد ال يؼ? قاؿ: طلقد الكجن ك 
 قاؿ مجاهد ف  قكؿ اهلل تيال : " يؼ إبراهيـ المنرميف" قاؿ: قيامن  جيوـ بنفسن 

 كقاؿ  مر بف  بد اليزيز: ليس مف المركصة أف تست دـ ال يؼ 
ف ناف  كقاؿ إبراهيـ بف الجنيد: ناف يقاؿ: أربطه لجشريؼ ال ينبه  أف ي نؼ منوف كا 

ف سيؿ  ما  أميران: قيامن مف مججسن  بين، ك دمتن ل يفن، ك دمتن لجيالـ يتيجـ منن، كا 
w ال ييجـ أف يقكؿ: ال أ جـ 
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حاتـ ناف يقكؿ: اليججد مف الشيطاف إال ف   مسد أشياص، فونوا مف السند: إطياـ 
 ال يؼ إذا حؿ، كتجويز الميت، كتزكيى البنر، كق اص الديف، كالتكبد مف الذنب 

 قاؿ: مف أطيـ ال يؼ لحمان ك بز حنطد كماصن باردان فقد تمـ ال يافد ك 
ذا  افن  كقاؿ حاتـ: المزكر المراي  إذا  اؼ إنسانان حدثن بس اكة إبراهيـ ال جيؿ، كا 

 إنسافه حدثن بزهد  يس  بف مريـ 
كقاؿ ميمكف بف ميمكف: مف  اؼ الب يؿ ىامت دابتن، كاستهن   ف الننيؼ، كأمف 

 الت مد 
قاؿ بيض السجؼ الىالق:  ف أجمط إ كان   ج  ىاعو مف طياـو أحب إل  مف ك 

  تؽ رقبد 
قاؿ ا  مش: ناف الربيط بف  يثـ يىنط لنا ال بيص كيقدمن كيقكؿ: الجوـ ا فر 

  طيبوـ نفسان، كأحسنوـ  جقان، كارحموـ جمييان 
 كقاؿ أنس بف مالؾ: نؿ بيت ال يد جن ال يؼ ال تد جن المليند 

قاؿ:  -بجهن اهلل آمالن، كزن  أ مالن، ك فؼ  ف قجبن أثقالن  -ما قرأتن  ج  الكزير كل
ما  جمت أف مثؿ هذا الحجـ يحكم هذن الكىايا كالمجق؛ كهذن النجمات الهرر ما فيوا 
ما ال يجب أف يحفظ، كاهلل لن نوا بستاف ف  زماف ال ريؼ، لنؿ  يفو فين منظر، كلنؿ 

منن مذاؽ  إذا فر ت ف  ؼ ل  جزصان أك جزصيف أك ما  يدو منن مقطؼ، كلنؿ فـو 
سا دؾ  جين النشاط، فوف مكقيوا يحسف، كذنرها يجمؿ، كأثرها يبق ، كفايدتوا تركل، 

 ك اقبتوا تحمد 
 فقجت: السمط كالطا د 

  اللٍلة العشروناللٍلة العشرون

كقاؿ ل  مرة أ رل: انتب ل  جزصان مف ا حاديث الفىيحد المفيدة  فنتبت: قاؿ مالؾ 
 مارة الج م   ننت أجالس ف  ظؿ النيبد أياـ المكسـ  بد المجؾ بف مركاف  بف

كقبيىد بف ذؤيب ك ركة بف الزبير، كننا ن كض ف  الفقن مرةن، كف  الذنر مرةن؛ كف  
wأشيار اليرب كىثار الناس مرةن؛ فننت ال أجد  ند أحدو منوـ ما أجدن  ند  بد المجؾ بف 
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التىرؼ ف  فنكف اليجـ كالفىاحد كالبل د، كحسف مركاف مف االتساع ف  الميرفد ك 
استما ن إذا حدث، كحلكة لفظن إذا حدث، ف جكت مين ذات ليجد فقجت: كاهلل إن  

قبالؾ  ج  ججيسؾ؛ فقاؿ:  لمسركره بؾ لما أشاهدن مف نثرة تىرفؾ كحسف حديثؾ، كا 
  جيؾ أف إنؾ إف تيش قجيلن فسترل الييكف طامحد إل  كا  ناؽ قاىدةن نحكم، فل

تيمؿ إل  رنابؾ  فجما أف ت إلين ال لفد ش ىت أريدن، فكافيتن يـك جميد كهك 
ي طب الناس، فتىديت لن، فجما كقيت  ينن  ج  بسر ف  كجو ، كأ رض  ن ، 
فقجت: لـ يثبتن  ميرفدن كلك  رفن  ما أظور ننرة  لننن  لـ أبرح منان  حت  ق يت 

اجب إل  فقاؿ: مالؾ بف  مارة، فقمت، ف  ذ الىلة كد ؿ، فجـ ألبث أف  رج الح
بيدم كأد جن   جين، فجما رآن  مد يدن إل  كقاؿ: إنؾ تراصيت ل  ف  مك ط لـ يجز 
فين إال ما رأيت مف اإل راض كاالنقباض؛ فمرحبان كأهلن كسولن، نيؼ ننت بيدنا? 

ما ننت  كنيؼ ناف مسيرؾ? قجت: ب ير، ك ج  ما يحبن أمير المؤمنيف  قاؿ: أتذنر
قجت لؾ? قجت: نيـ، كهك الذم أ مجن  إليؾ؛ فقاؿ: كاهلل ما هك بميراثو اد ينان، كال أثرو 

ك ينان، كلنن  أ برؾ  ف نفس   ىاالن سمت بوا نفس  إل  المك ط الذم ترل، 
ماالحيت ذا كدو كال ذا قرابد قط، كال شمت بمىيبد  دكو قط، كال أ ر ت  ف محدثو 

نبيرةن مف محاـر اهلل متجذذان بوا ككاثبان  جيوا، كننت مف قريش حت  ينتو ، كال قىدت 
ف  بيتوا، كمف بيتوا ف  كسطن، فننت آمؿ أف يرفط اهلل من ، كقد فيؿ؛ يا  لـ، بكين 

منزالن ف  الدار  ف  ذ الهلـ بيدم كقاؿ: انطجؽ إل  رحجؾ؛ فننت ف  أ فض حاؿ، 
ذا ح ر  شاؤن أك  داؤن أتان  الهلـ كأنيـ باؿ؛ كناف يسمط نلم  كأسمط نلمن، فو

كقاؿ: إف شيت ىرت إل  أمير المؤمنيف فونن جالس، ف مش  بل حذاص كال رداص فيرفط 
مججس ، كيقبؿ  ج  محادثت ، كيس لن   ف اليراؽ مرة، ك ف الحجاز مرة، حت  

م ت ل   شركف ليجد  فتهديت  ندن يكمان، فجما تفرؽ الناس نو ت لجقياـ، فقاؿ: 
رسجؾ أيوا الرجؿ، أم ا مريف أحب إليؾ: المقاـ  ندنا، كلؾ النىفد ف  المياشرة   ج 

كالمجالسد مط المكاساة، أـ الش كص كلؾ الحباص كالنرامد? فقجت: فارقت أهج  ككلدم 
w ج  أف أزكر أمير المؤمنيف، فوف أمرن  ا ترت فناصن  ج  ا هؿ كالكلد، قاؿ: بؿ أرل 
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تطجيكف إل  رؤيتؾ، فتجدد بوـ  ودان كيجددكف بؾ مثجن، لؾ الرجكع إليوـ، فونوـ م
كال يار ف  زيارتنا كالمقاـ فيوـ إليؾ، كقد أمرنا لؾ بيشريف ألؼ دينار، كنسكناؾ 

كحمجناؾ، أتران  مألت يدؾ أبا نىر? قجت: يا أمير المؤمنيف، أراؾ ذانران لما ركيت 
  ف نفسؾ 

 إذا شيت ىحبتؾ السلمد قاؿ: أجؿ، كال  ير فيمف ينس  إذا ك د؛ كدع 
قاؿ الكزير: ما أحج  هذا الحديث! هات ما بيدن، قجت: قاؿ يحي  بف أب  ييج : لما 

، قسمن  -رحمن اهلل  -قدـ الماؿ مف ناحيد  مر بف  بد اليزيز   ج  أب  بنر بف حـز
بيف الناس ف  المديند، ف ىاب نؿ إنساف  مسيف ديناران، فد تن  فاطمد بنت الحسيف 

: انتب، فنتبت: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ليبد اهلل  مر أمير المؤمنيف مف فاطمد فقالت
بنت الحسيف سلـ اهلل  جيؾ، فون  أحمد إليؾ اهلل الذم ال إلن إال هك، أما بيد، ف ىجق 
اهلل أمير المؤمنيف كأ انن  ج  ما تكالن، ك ىـ بن دينن، فوف أمير المؤمنيف نتب إل  

يقسـ فينا ماالن مف النتيبد، كيتحرل بذلؾ ما ناف يىنط مف قبجن أب  بنر بف حـز أف 
مف ا يمد الراشديف المودييف، كقد بجهنا ذلؾ، كقسـ فينا، فكىؿ اهلل أمير المؤمنيف، 
كجزان مف كاؿو  ير ما جزل أحدان مف الكالة، فقد نانت أىابتنا جفكةه، كاحتجنا إل  أف 

ر المؤمنيف لقد احتدـ مف آؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل ييمؿ فينا بالحؽ؛ ف قسـ باهلل يا أمي
 جين كسجـ مف ال  ادـ لن، كانتس  مف ناف  اريان، كاستقر مف ناف ال يجد ما يستقر 

 بن  كبيثت إلين رسكالن 
نن ليحمد اهلل كيشنرن،  قاؿ يحي : فحدثن  الرسكؿ قاؿ: قدمت الشاـ  جين، فقرأ نتابوا كا 

، كقاؿ: استيين  بوا  ج  ما ف مر ل  بيشرة دنانير، كبيث إ ل  فاطمد  مسمايد دينارو
ييكزؾ، كنتب إليوا نتابان يذنر فين ف جوا كف ؿ أهؿ بيتوا، كيذنر ما فرض اهلل لوـ 

 مف الحؽ 
فرؽ الكزير  ند هذا الحديث كقاؿ: أذنرتن  أمر اليجكيد، كأ ذ القجـ، كاستمد مف الدكاة، 

قيب اليجكيد اليمرم ف  اليـك الثان  ب لؼ دينار، كنتب ف  التذنرة شييان، ثـ أرسؿ إل  ن
w حت  تفرؽ ف  آؿ أب  طالب، كقاؿ ل : هذا مف برند الحديث 
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ثـ قاؿ: نيؼ تطاكؿ هؤالص القـك إل  هذا ا مر مط بيدهـ مف رحـ رسكؿ اهلل ىج  اهلل 
 جين كسجـ كقرب بن  هاشـ منن? كنيؼ حدثتوـ أنفسوـ بذلؾ? إف  جب  مف هذا ال 

 ، أيف بنك أميد كبنك مركاف مف هذا الحديث مط أحكالوـ المشوكرة ف  الديف ينق 
كالدنيا? فقجت: أيوا الكزير، إذا حقؽ النظر كاستشؼ ا ىؿ لـ ينف هذا  جيبان، فوف 
أ جاز ا مكر تاليده لىدكرها، كا سافؿ تاليده   اليوا، كال يزاؿ ا مر  افيان حت  

نما بيد هذا  ج  نثير مف الناس،  نوـ لـ يينكا يننشؼ سببن فيزكؿ التيجب منن ، كا 
بن كبتيرؼ أكايجن كالبحث  ف  كام ن، كك ين ف  مكا ين، كذهبكا مذهب 

 التيىب 
قاؿ: فما الذم  ف  حت  إذا  رؼ سقط التيجب كلـز التسجيـ? فناف مف الجكاب: ال 

كف  ك تاب بف  لؼ بيف الركاة كأىحاب التاري  أف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ت
أسيدو  ج  مند، ك الد بف سييد  ج  ىنياص، كأبك سفياف بف حرب  ج  نجراف، كأباف 

بف سييد بف الياص  ج  البحريف، كسييد بف القشب ا زدم حجيؼ بن  أميد  ج  
جرش كنحكها، كالمواجر بف أب  أميد الم زككم   ج  نندة كالىدؼ؛ ك مرك بف 

الياص  ج  الطايؼ  فوذا ناف النب  ىج  اهلل  الياص  ج   ماف، ك ثماف بف أب 
 جين كسجـ أسس هذا ا ساس، كأظور أمرهـ لجميط الناس؛ نيؼ ال يقكل ظنوـ، كال 

ينبسط رجاؤهـ، كال يمتد ف  الكاليد أمجوـ? كف  مقابجد هذا، نيؼ ال ي يؼ طمط فيوا، 
ترع ن سوـ، كفتؿ كالياججد محبكبد، كهذا كما أشبون حدد أنيابوـ، كفتق أبكابوـ؛ كأ

 أمراسوـ، كداليؿ ا مكر تسبؽ، كتباشير ال بر تيرؼ 
قاؿ ابف النجب : حدثن  الحنـ بف هشاـ الثقف  قاؿ: مات  بيد اهلل بف جحشو  ف أـ 

حبيبد بنت أب  سفياف، كنانت مين ب رض الحبشد، ف طبوا النب  ىج  اهلل  جين كسجـ 
النـ ب مر هذن المرأة? فقاؿ  الد بف سييد بف إل  النجاش ، فد ا بالقرشييف فقاؿ: مف أك 

الياص: أنا أكالهـ بوا  قاؿ: فزكج نبينـ  قاؿ: فزكجن كمور  نن أربيمايد دينار؛ 
فنانت أكؿ امرأة مورت أربيمايد دينار؛ ثـ حمجت إل  النب  ىج  اهلل  جين كسجـ كميوا 

wنظر إلين، فقيؿ لن: يا الحنـ بف أب  الياص، فجيؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ينثر ال
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رسكؿ اهلل، إنؾ لتنثر النظر إل  هذا الشاب  قاؿ: أليس ابف الم زكميد? قالكا: بج ؛ 
قاؿ: إذا بج  بنك هذا أربييف رجلن ناف ا مر فيوـ، كناف مركاف إذا جرل بينن كبيف 
إال مياكيد نلـه قاؿ لمياكيد: كاهلل إن   بك  شرة، كأ ك  شرة، ك ـ  شرة، كما بق  

  شرة حت  ينكف ا مر ف ؛ فيقكؿ مياكيد بف أب  سفياف: أ ذها كاهلل مف  يفو ىافيدو 
ف ناف مفتيلن فقد ىار دا يدن  -نما تسمط  -فوذا  إف ناف حقان فل سبيؿ إل  ردن، كا 

 إل  ا مر الذم كقط النزاع فين، كجاؿ ال ىاـ  جين 
 كها هنا ش ص آ ر 

: ما حمجنـ  ج  -نـر اهلل كجون  -  بف أب  طالب قاؿ القيقاع بف  مرك: قجت ليج
 - لؼ اليباس بف  بد المطجب كترؾ رأين? كهذا يين  بن أف اليباس ناف قاؿ ليج و 

ف  جكابن ل : لك فيجنا ذلؾ فجيجوا ف   يرنا بيد نلمنا لـ ند ؿ فيوا  -نـر اهلل كجون 
ف جيجوا ف   يرنا ناف رجاص أبدان، ف حببت أف أنؼ، فوف جيجوا فينا فوك الذم نريد،  كا 

مف طجب ذلؾ منا ممدكان، كلـ ينقطط منا كال مف الناس  قاؿ القيقاع: فناف الناس ف  
ذلؾ فرقتيف: فرقده تحزب لجيباس كتديف لن، كفرقده ت رب ليج و كتديف لن  فوذا كما 
د كة أشبون ي يؼ نفكسان، كيرفط رصكسان؛ كبيد فوذا البيت  ص با مر ا كؿ، أ ن  ال
، كقد رؤم أبك سفياف  كالنبكة كالنتاب اليزيز، ف ما الدنيا فونوا تزكؿ مف قـك إل  قـك

ى ر بف حرب كقد كقؼ  ج  قبر حمزة بف  بد المطجب كهك يقكؿ: رحمؾ اهلل يا أبا 
  مارة، لقد قاتجتنا  ج  أمرو ىار إلينا 

اهلل  جين كسجـ ؛ فوف قاؿ قايؿ: فقد كىؿ هذا ا مر بيد مدةو إل  آؿ النب  ىج  
فالجكاب: ىدقت، كلنف لما  يؼ الديف كتحجحؿ رننن كتداكلن الناس بالهجبد كالقور، 

فتطاكؿ لن ناسه مف آؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ باليجـ كبكقتوـ كنو توـ 
زالد الدكؿ، كتناكؿ اليز نيؼ ناف، كما كىؿ إل  أهؿ  ك ادتوـ ف  مساكرة المجكؾ، كا 

ارة كالزهد كاليبادة كالكرع كا ماند، أال ترل أف الحاؿ استحالت  جمان: اليدالد كالطو
 -نسركيدن كقيىريدن، ف يف هذا مف حديث النبكة الناطقد، كاإلمامد الىادقد؛ هذا الربيط 

wي رب مف شمت ال جيفد  ند اليطسد، فيشن  ذلؾ إل  أب   -كهك حاجب المنىكر 
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كأ ط  ا دب  كهذا هك الجوؿ، ن نن ال  جيفر المنىكر، فيقكؿ: أىاب الرجؿ اسند
ييجـ أف السند أشرؼ مف ا دب، بؿ ا دب نجن ف  السند، كه  الجاميد لألدب النبكم 

كا مر اإللو ، كلنف لما  جبت  جيوـ اليزة، كد جت النيرة ف  آنافوـ، كظورت 
النبكة، هذا إل  ال نزاكند بينوـ، سمكا آييف اليجـ أدبان، كقدمكن  ج  السند الت  ه  ثمرة 

 ير ذلؾ مف ا مكر الميركفد، كا حكاؿ المتيالمد المتداكلد الت  ال كجن لذنرها، كال 
 فايدة لنشرها،  نوا مقررةه ف  التاري ، كدايرةه ف   رض الحديث 

كلما نانت أكايؿ ا مكر  ج  ما شرحت، كأكاسطوا  ج  ما كىفت، ناف مف نتايجوا 
يىب كاإلفراط، كما تفاقـ منوا كزاد كنما ك ل كتراق ، هذن الفتف كالمذاهب، كالت

ىلحن، كىارت اليامد مط جوجوا، تجد قكةن مف  اىتوا  ك اقت الحيؿ  ف تدارنن كا 
مط  جموا، فسفنت الدماص، كاستبيق الحريـ، كشنت الهارات، ك ربت الديارات، كنثر 

ب الحؽ حيراف، كمحب الجداؿ، كطاؿ القيؿ كالقاؿ، كفشا النذب كالمحاؿ، كأىبق طال
السلمد مقىكدان بنؿ لسافو كسناف، كىار الناس أحزابان ف  النحؿ كا دياف، فوذا 

نىيرم، كهذا أشجي ، كهذا جاركدم، كهذا قطي ، كهذا جباي ، كهذا أشيرم، كهذا 
 ارج ، كهذا شييب ، كهذا قرمط ، كهذا راكندم، كهذا نجارم، كهذا ز فران ، كهذا 

م، كهذا لفظ ، كهذا مستدرن ، كهذا حارث ، كهذا راف  ، كمف ال قدرم، كهذا جبر 
يحى   ددها إال اهلل الذم ال ييجزن ش ص؛ ال جـر شمت اليوكد كالنىارل كالمجكس 

 بالمسجميف، ك ابكا كتنجمكا، ككجدكا آجران كجىان فبنكا، كسميكا فكؽ ما تمنكا فرككا 
 مر إال ىيكبد، كال الناس إال اتباع كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : "ال يزداد ا

، حت  تقـك السا د  ج  شرار الناس"  كقاؿ أي ان: "بدأ اإلسلـ  ريبان، كسييكد  هكلن
 نما بدأ  ريبان، فطكب  لجهرباص مف أمت " 

كقجت البف الجلص الزاهد بمند سند ثلثو ك مسيف كثلثمايد: ما ىفد هذا الهريب? 
فر مف مديندو إل  مديند، كمف قجدو إل  قجد؛ كمف بجدو إل  بجد فقاؿ ل : يا بن  هك الذم ي

كمف برو إل  بحر، كمف بحر إل  بر، حت  يسجـ، كأن  لن بالسلمد مط هذن النيراف 
wالت  طافت بالشرؽ كالهرب، كأتت  ج  الحرث كالنسؿ، فقدمت نؿ أفكن، كأسنتت نؿ 
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ف الفنر ف   ناطؽ، كحيرت نؿ لبيب، كأشرقت نؿ شارب، كأمرت  ج  نؿ طا ـ؛ كا 
 هذا ا مر لم تجسه لجيقؿ كنارثه لجنفس، كمحرؽه لجنبد 

فقاؿ الكزير: كاهلل إنن لنذلؾ، كقد ناؿ من  هذا النلـ، كنبر  ج  هذا ال طب، كاهلل 
 المستياف 

نثير الت لن، شديد التكق ،  -نما تيجـ  -كنظرت إلين كقد دميت  ينن كرؽ فؤادن كهك 
 ميس، فوذا ناف أكؿ رجب أىبق ىايمان إل  أكؿ يكـو مف شكاؿ، كما يىـك االثنيف كال

راينا كزيران  ج  هذا الدأب كبوذن اليادة، ال منافقان كال م جىان، كقد قاؿ اهلل تيال : "إنا 
ال ن يط أجر مف أحسف  ملن" تكالن اهلل أحسف الكاليد، كنفان أنمؿ النفايد، إنن قريب 

 مجيب 
: أيوا الكزير، ركم  ف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ أنن قاؿ: فجما رايت دميتن قجت

"حرمت النار  ج   يفو بنت مف  شيد اهلل، كحرمت النار  ج   يف سورت ف  سبيؿ 
: هك -أحسف اهلل تكفيقن  -اهلل كحرمت النار  ج   يفو   ت  ف محاـر اهلل"، فقاؿ 

قت ف  البحر ناف رجاي  ف  الولؾ إف لـ ينقذ اهلل بف جن، كلـ يتهمد بيفكن؛ لك  ر 
ال لص منن أقكل مف رجاي  ف  السلمد مما أنا فين  قجت: إذا  جـ اهلل مف  ميرؾ 

هذن اليقيدة ألبسؾ ثكب  فكن، كحلؾ بشيرا  افيتن ككاليتن، كنفاؾ نيد أ دايؾ، 
 ك ىب برصكسوـ ما يريدكنن بؾ "إف اهلل مط الذيف اتقكا كالذيف هـ محسنكف" 

ل  جزصان مف رقايؽ اليباد كنلموـ الجطيؼ الحجك، فوف مراميوـ شريفد، فقاؿ: اجمط 
لجديف الهالب  جيوـ ، كالت لن  -أظف  -كسرايرهـ  الىد، كمكا ظوـ راد د، كذاؾ 

المؤثر فيوـ؛ فالىدؽ مقركفه بمنطقوـ، كالحؽ مكىكؿه بقىدهـ، كلست أجد هذا 
ك وـ ف  حديث الطبايط كا فلؾ ل  -أظف أي ان  -المين  ف  نلـ الفلسفد، كذاؾ 

كا ثار كأحداث الزماف  قجت: أفيؿ، فنتبت تماـ ما تقيدـ بن، ثـ نتبت بيد كريقاتو ف  
 حديث النساؾ 

قاؿ  تبد بف المنذر السجم : سيؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ أم ا ججيف ق   
wاهلل ىج  اهلل  جين  ? فقاؿ: أنثرهما كأكفاهما، ثـ قاؿ رسكؿ- جين السلـ  -مكس  
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لما أراد فراؽ شييب أمر امرأتن أف تس ؿ أباها أف  - جين السلـ  -كسجـ : "إف مكس  
ييطيوا مف نتاج  نمن ما يييشكف بن، ف  طاها ما ك يت  نمن مف قالب لكف ذلؾ 
الياـ، فجما كردت الحكض كقؼ مكس  بوزاص الحكض فجـ تىدر منوا شاةه إال  رب 

 يت قكالب ألكاف نجوا كك يت اثنتيف أك ثلثدن نؿ شاة، ليس فيوف جنبوا بيىان، فك 
فشكشه كال  بكبه كال ثيكؿه كال نميشده تفكت النؼ فوف افتتحتـ الشاـ كجدتـ بوا بقايا 

 منوا، فات ذكها، كه  السامريد" 
: بيث اهلل تيال  رسكالن فينا نيرؼ ىدقن  قاؿ جيفر بف أب  طالب لجنجاش  ف  حديثو

، فد انا إل  اهلل لنكحدن كنيبدن كن جط ما ننا نيبدن، كأمرنا بىدؽ الحديث، كأداص كأمانتن
ا ماند، كىجد الرحـ، كحسف الجكار، كالنؼ  ف المحاـر كالدماص، كنوانا  ف الفكاحش 

 كقكؿ الزكر، كأنؿ ماؿ اليتيـ، كقذؼ المحىنات 
أـ نجثـك بنت  - ر كاف اهلل  جين -كقاؿ ىاحب التاري : كلدت ليمر بف ال طاب 

  ج  بف أب  طالب زيدان كرقيد؛ كأـ أـ نجثـك فاطمد بنت النب  ىج  اهلل  جين كسجـ  
قاؿ أنس بف مالؾ: ىج  الناس  ج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ لما تكف  أفرادان لـ 

 يؤموـ  جين أحد 
كهك شيبد أبك كلما بج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ثماف سنيف، هجؾ  بد المطجب، 

الحارث، كذلؾ بيد الفيؿ بثماف سنيف، كتكفيت آمند أمن كهك ابف ست سنيف با بكاص 
بيف مند كالمديند، نانت قدمت بن  ج  أ كالن مف بن   دم بف النجار تزيرن إياهـ، 

 فماتت كه  راجيد إل  مند 

  اللٍلة الحادٌة والعشروناللٍلة الحادٌة والعشرون

ينكف ألذ كأطيب، كأحج  كأ ذب?  كس ؿ مرة  ف المهن  إذا راسجن آ ر لـ يجب أف
فناف مف الجكاب: أف أبا سجيماف قاؿ ف  جكاب هذن المطالب ما يمنط مف اقت اب 

قكؿو كتنجؼ جكاب، ذنر أف المسمكع الكاحد إنما هك بالحس الكاحد، كربما ناف الحس 
المسمكع  الكاحد أي ان  جيظان أك ندران، فل ينكف لنيجن الجذة بن بسطه كنشكه كلذاذة، كنذلؾ

wربما لـ ينف ف   ايد الىفاص  ج  تماـ ا داص بالتقطيط الذم هك نفس ف  الوكاص، فل 
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أ ن  تكحد النهـ بالنهـ  -تنكف أي ان إنالتن لجذة  ج  التماـ كالكفاص، فوذا ثن  المسمكع 
قكم الحس المدرؾ، فناؿ مسمك يف بالىنا د، كمسمك ان كاحدان بالطبييد؛ كالحس ال  -

لمكاحدة كالمناسبد كاالتفاؽ إال بيد أف يجدها ف  المرنب، نما أف اليقؿ ال ييشؽ ا
ييشؽ إال بيد أف ينالوا ف  ف اص البسيط؛ فنجما قكم الحس باستيمالن، التذ ىاحبن 
بقكتن حت  ن نن يسمط ما لـ يسمط بحسو أك أنثر، كنما أف الحس إذا ناف نجيلن ناف 

 ناف قكيان ناف ما ينالن قكيان  الذم ينالن نجيلن، نذلؾ الحس إذا
قاؿ: هذا نجن مكهكبه لجحس، فما لجيقؿ ف  ذلؾ? فونا نرل الياقؿ تيترين دهشده كأريحيد 

 كاهتزاز 
قجت: قد أت   ج  مجمكع هذا كميرفتن أبك سجيماف ف  مذانرتن البف ال مار، كذنر أف 

بالكقار  مف ش ف اليؽ السنكف، كمف ش ف الحس التويى، كلوذا يكىؼ الياقؿ
كالسنيند، كمف دكنن يكىؼ بالطيش كاليجرفد، كاإلنساف ليس يجد اليقؿ كجدانان فيجتذ 
ما تفىيلن؛ أ ن  جمجدن بالرسـ كتفىيلن بالجد، كمط ذلؾ  نما ييرفن إما جمجدن كا  بن، كا 

يشتاؽ إل  اليقؿ، كيتمن  أف ينالن  ربان مف النيؿ كيجدن نك ان مف الكجداف، فجما 
ييد المكسيق  ف   رض الىنا د باآلالت الموي ة، كتحرنت بالمناسبات أبرزت الطب

التامد كا شناؿ المتفقد أي ان، حدث اال تداؿ الذم يشير باليقؿ كطجك ن كاننشافن 
ل  محؿ  كانجلين، فبور اإلحساس، كبث اإليناس، كشكؽ إل   الـ الركح كالنييـ، كا 

كاليقجيد، أ ن  الشجا د كالجكد  الشرؼ اليميـ، كبيث  ج  نسب الف ايؿ الحسيد
كالحجـ كالحنمد كالىبر، كهذن نجوا جماع ا سباب المنمجد لإلنساف ف   اججتن كآججتن؛ 
كبالكاجب ما ناف ذلؾ نذلؾ،  ف الف ايؿ ال تقتن  إال بالشكؽ إليوا، كالحرص  جيوا، 

 ، فجوذا برزت كالطجب لوا؛ كالشكؽ كالطجب كالحرص ال تنكف إال بمشكؽو كبا ثو كداعو
ا ريحيد كالوزة، كالشكؽ كاليزة؛ فا ريحيد لجركح، كالوزة لجنفس، كالشكؽ لجيقؿ، كاليزة 

لإلنساف  كمما يجب أف ييجـ أف السمط كالبىر أ ص بالنفس مف اإلحساسات الباقيد، 
 نوما  ادما النفس ف  السر كاليلنيد، كمؤنساها ف  ال جكة، كممداها ف  النـك 

wيست هذن الرتبد لش ص مف الباقيات، بؿ الباقيات آثارها ف  الجسد الذم هك كاليقظد؛ كل
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مطيد اإلنساف، لنف الفرؽ بيف السمط كالبىر ف  أبكاب نثيرة: ألطفوا أف أشناؿ 
 المسمكع مرنبده ف  بسيط، كأشناؿ المبىر مبسكطد ف  مرنب 

بيد نظر هذا قجت: كقد حنيت هذا  ب  زنرياص الىيمرم فطرب كارتاح كقاؿ: ما أ
 الرجؿ! كما أرق  لحظن! كما أ ز جانبن! 

  اللٍلة الثانٍة والعشروناللٍلة الثانٍة والعشرون

كقاؿ ل  مرة أ رل: ارك ل  شييان مف نلـ أب  الحسف اليامرم، فون  أرل أىحابنا 
يرذلكنن كيذيجكنن، فل يركف لن ف  هذن اليىبد قدمان، كال يرفيكف لن ف  هذن الطايفد 

  جمان 
زتن ك جظ طبا ن كجفاص  جقن ينفر مف نفسن، كيهرم الناس فقجت: ناف الرجؿ لنزا

 بير ن، فوذا طجب منن الفف الذم قد  ص بن كطكلب بتحقيقن كجد  ج   ايد الف ؿ 
فمف نلمن قكلن: الطبييد تتدرج ف  فيجوا مف النجيات البسيطد، إل  الجزييات المرنبد، 

يد، كاإلحاطد بالميان  البسيطد كاليقؿ يتدرج مف الجزييات المرنبد، إل  البسايط النج
تحتاج إل  اإلحاطد بالميان  المرنبد، ليتكىؿ بتكسطوا إل  استثباتوا، كاإلحاطد 

بالميان  المرنبد تحتاج إل  اإلحاطد بالميان  البسيطد ليتكىؿ بتكسطوا إل  تحقيؽ 
ؿ إثباتوا  كنما أف القكة الحسيد  اجزةه بطبا وا  ف است لص البسايط ا كايؿ، ب

نقكيت لىار اليقؿ ف لن  نذلؾ أي ان القكة الياقجد ال  -تحتاج ميوا إل  القكة الياقجد، كا 
تقكل بذاتوا  ج  استثبات المرنبات إال مف جود القكة الحساسد، كلك قكيت  جين لىار 

 الحس ف لن لجياقجد 
 ان: قاؿ: هذا نلـه بارعه مف ىدرو كاسط، كأحب أف تزيدن  مف نمطن  قجت: كقاؿ أي

النج  مفتقره إل  الجزي  ال  ف يىير بديمكمتن محفكظان بؿ  ف يىير بتكسطن 
مكجكدان، كالجزي  مفتقر إل  النج  ال  ف يىير بتكسطن مكجكدان، بؿ  ف يىير 

 بديمكمتن محفكظان بؿ  ف يىير بتكسطن مكجكدان، بؿ  ف يىير بديمكمتن محفكظان 
  مسالؾ ا شياص ف  تنكنوا ىنا يدن نانت أك أ ن -كقاؿ: الحاؿ ف  جميط السبؿ 
ف التذ بالدستنباف فجف ييد  -تدبيريدن أك طبيييدن أك اتفاقيدن  wكاحدة، مثالن أف اإلنساف كا 
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مكسيقاران إال إذا تحقؽ بمبادين ا كؿ الت  ه  الطنينات كأنىاؼ الطنينات، كنذلؾ 
ف استطاب الحجك فجف يسم  حجكانيان إال إذا    رؼ بسايطن كأسطقساتن اإلنساف كا 

 كقاؿ: اليجـ ال يحيط بالش ص إال إذا  رؼ مبادين القريبد كالبييدة كالمتكسطد 
كقاؿ: نتكىؿ إل  نريد القمر بما نران مف ا تلؼ أشنالن، أ ن  أنا نران ف  الدكرة 
ف نانت متقدمدن   الكاحدة هلليان مرتيف كمنىفان مرتيف كبدران مرة كاحدة، كهذن ا شناؿ كا 

  ندنا فوف نكنن نريان هك المتقدـ بالذات 
كقاؿ: ما هك أنثر ترنيبان فالحس أقكل  ج  إثباتن، كما هك أقؿ ترنيبان فاليقؿ أ جص 

 إل  ذاتن 
الكقكؼ  ج  إثباتوا يهن   ف البحث  ف  -كه  الذكات اإلبدا يد  -كقاؿ: ا حداث 

 ماهياتوا 
بارتفاع ذلؾ الذم هك  يرن، بؿ يرتفط  يرن  كقاؿ: نؿ مين ن يكجد بكجكدن  يرن ال يرتفط

بارتفا ن، فونن أقدـ ذاتان مف  يرن، مثالن الجنس ال يرتفط بارتفاع كاحدو مف أنكا ن، 
كا نكاع ترتفط بارتفاع الجنس، كنذلؾ حاؿ النكع مط الش ص، فالجنس أقدـ مف النكع، 

 لمنطقييف كالنكع أقدـ مف الش ص، كأ ن  بالجنس كالنكع الطبييييف ال ا
كقاؿ: ميرفتنا أكالن تتيجؽ با ش اص الجزييد ثـ بتكسطوا ثبتت ا جناس فوذان المتقدـ 

 بالذات  ير المتقدـ إلينا 
كقاؿ: مسجؾ اليقؿ ف  تيرؼ الميان  الطبيييد مقابؿه لمسجؾ الطبييد ف  إيجادها،  ف 

ؿ يتدرج مف الجزييات الطبييد تتدرج مف النجيات البسيطد إل  الجزييات المرنبد، كاليق
 المرنبد إل  البسايط النجيد 

قاؿ أبك الن ر نفيس: إنما ناف هذا هنذا  ف الطبييد متناكلد مف اليقؿ كاليقؿ مناكؿه 
لجطبييد، فكجب أف ي تجؼ ا مراف، فوف قاؿ قايؿ: فول تـ ا مراف ميان بكاحدو منوما، 

يجك، كاآل ر ف  السفؿ، فجيس أ ن  الطبييد أك اليقؿ? فالجكاب أف أحدهما ف  ال
أ ن  اليال   -لجيال  أف يوبط، كال لجسافؿ أف ييجك؛ فجما ناف هذا محاالن تكسط بينوما 

wالمناكلد كالتناكؿ حت  اتىؿ ا كؿ بالثان ، ك ص الف اص بينوما ب ركب  -كالسافؿ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 197 

، كال كراص  ن متكهـ ا فراد كا زكاج، كانتظـ النؿ فجـ ينف فين  جؿ، كال دكنن م ت ن
كقاؿ: اإلنساف مرنب مف ا   اص اآلليد بمنزلد الرأس كاليديف كالرججيف ك يرها، ثـ نؿ 

كاحد مف هذن ا   اص مرنب مف ا   اص المتشابود ا نكاع بمنزلد الجحـ كاليظـ 
كاليىب كالشرياف، ثـ نؿ كاحد مف هذن ا   اص مرنب مف ا  لط ا ربيد الت  

رياف، ثـ نؿ كاحد مف هذن ا  لط مرنب مف ا سطقسات ا ربط ه  الدـ كالبجهـ كالم
الت  ه  النار كالوكاص، كا رض كالماص؛ ثـ نؿ كاحدو مف هذن ا سطقسات مرنب مف 

 الويكل  كالىكرة 
كقاؿ: نما أف لنؿ   ك قكةن ت ىن بتدبيرها، نذلؾ لجميط البدف قكةه أ رل  امنده 

 لتدبيرن 
ب السماص:  جد ا نكاع كا جناس كدكاموا ه  الفجؾ المستقيـ، قاؿ: كقاؿ الحنيـ ف  نتا

ك جد نكف ا ش اص كتجدد حدكثوا ه  الفجؾ المايؿ، ف ما النجيات المنطقيد فوف 
طبييتوا ه  القكة القياسيد المستتبد لوا  ند تنكف الحس  ج  كاحدو منوا  قاؿ أبك 

الفجؾ المستقيـ كالفجؾ المايؿ هما الن ر نفيس: هذا حنـه بالكهـ، كرأمه  رج مف الظف؛ 
بنكع الكحدة كنسبد االتفاؽ، فجيس  حدهما ا تىاص با نكاع كا جناس، كال بتجدد 

ا ش اص، كالدليؿ  ج  هذا أف قالبان لك قجب قالبن ذلؾ لـ ينف لن  نن انفىاؿ  كلجرأم 
أنثر مف زالت، نما أف لجساف فجتات، كلجحنيـ هفكات، نما أف لججكاد  ثرات؛ كما 

يسنر فيقكؿ ف  سنرن ما ال ييرؼ، كما أنثر مف يهرؽ ف  النـك فيوذم بما ال يدرم، 
كمف الذم حقؽ  ندن أف الفجؾ المستقيـ هذا نيتن، كالفجؾ المايؿ تجؾ ىفتن؛ هذا تكهـ 
كتجفيؽ، ال يرجط مد ين إل  تحقيؽ، كقكؿ أب  الحسف هذا  ف الحنيـ تقجيده، نما أف 

تكهـ، كمحبد الرجاؿ لجرجاؿ فتنده حامجده  ج  قبكؿ الباطؿ، كبهض د كل ذاؾ الحنيـ 
الرجاؿ لجرجاؿ فتنده حامجده  ج  رد الحؽ? كهذا أمره قد طاؿ منن ال جيى، كفزع إل  

 اهلل منن بالت رع 
قاؿ أبك الحسف: المكجكد لن حقيقده كاحدةه ال تدرؾ إال  قلن، كليس لن مبدأ، كلك ناف لن 

w مبدأ ف  طبييد الكجكد، كليس بمتحرؾ  نن ال مقابؿ لن فيتحرؾ إلين مبدأه لشارنن ال
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كقاؿ أبك الن ر نفيس:  ن  بوذا المكجكد الحؽ ا كؿ الذم هك  جد اليجؿ، كهك 
البارلص اإللن، كما أنىؼ،  نن يجب أف يقسـ المكجكد ب قسامن، كيىؼ مرتبد نؿ 

هذا المكجكد ا  ج  إل  آ ر  مكجكد  ج  ما ه   جين ك ج  ما هك بن حت  ينتو  مف
المكجكد ا سفؿ، أك يىؼ المكجكد ا سفؿ حت  يرتق  إل  هذا المكجكد ا  ج ، فونن 
ال ش ص مما ييقؿ كيحس إال كلن مف هذا الكجكد نىيب بن استحؽ أف ينكف مكجكدان، 

ف ناف ذلؾ النىيب قجيلن   كا 
سماص، كيكىؼ ب نن كاحد كقاؿ: قد يكىؼ الش ص ب نن كاحد بالمين  كهك نثير با 

باالسـ كهك نثير بالمين ، كيكىؼ ب نن كاحد بالجنس كهك نثير با نكاع، كيكىؼ 
ب نن كاحد بالنكع كهك نثير بالش كص، كيكىؼ ب نن كاحد باالتىاؿ كهك نثير 

با جزاص، كقد نقكؿ ف  ش ص: إنن كاحد بالمك كع كهك نثير بالحدكد، نالتفاحد الكاحدة 
يوا الجكف كالطيـ كالرايحد، كقد ينكف كاحدان ف  الحد كنثيران ف  المك كع، الت  يكجد ف

نالبياض الذم يكجد ف  الثجى كالقطف كاالسفيداج، كقد ينكف نثيران بالحى كالمك كع 
ناليجـ كالحرند، فوف مك كع هذا الجسـ، كمك ط ذاؾ النفس، كحد أحدهما  ير حد 

د بمنزلد السيؼ كالىمىاـ؛ كقد نقكؿ أشياص اآل ر، كقد ينكف كاحدان بالمك كع كالح
تنكف كاحدةن بالفيؿ، كه  بالقكة نثيرة، نالسراج الكاحد؛ ف ما أف ينكف كاحدان بالقكة كنثيران 

 بالفيؿ مف كجنو كاحد، فل ينكف، بؿ مف جوات م تجفد 
سـ، قاؿ أبك الن ر نفيس: الكاحد الذم ينقسـ فينش  منن النثرة  ير الكاحد الذم ال ينق

كالنثير الذم يتكحد حت  ينكف كاحدان  ير النثير الذم ال يتكحد، فالكاحد الذم ال ينقسـ 
 جد الكاحد المنقسـ، كالنثير الذم يتكحد هك  جد النثير الذم ال يتكحد، كبالحنمد 

اإللويد ما ناف هنذا حت  ينكف النثير الذم يتكحد ف  مقابجد النثير الذم ال يتكحد، 
ينقسـ ف  مقابجد الكاحد الذم ال ينقسـ، كهذن المقابجد ه   بارة  ف ىكرة كالكاحد الذم 

التماـ الحاىؿ لجنؿ، كليست ه   بارة  ف ىكرةو مزاحمدو لىكرة، أك نثيرةو  البدو 
 لنثرة، المستهاث باهلل مف قىكر اليبارة  ف الهايد، كتقا س الجفظ  ف المراد 

w  ي ربكنوا، كالييكف الت  يست رجكنوا، كقاؿ: ييجبن  مف جمجد الحنـ ا مثاؿ الت
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كالميان  الت  يقربكنوا  قجت: ىدقت، مثؿ قكؿ فيجسكؼ: البدف لجنفس بمنزلد الدناف 
لجىانط، كا   اص بمنزلد اآلالت، فوذا اننسرت آالت الىانط ك رب الدناف كانودـ، 

كآالتو جددن  فوف الىانط ال يقدر  ج   مجن الذم ناف ييمجن إال أف يت ذ دنانان آ ر،
 أ ر 

 قاؿ: أحب أف أسمط شييان مف منثكر نلموـ ف  فنكف م تجفد 
قجت: قاؿ فيجسكؼ: الياقؿ ي ؿ  قجن  ند محاكرة ا حمؽ  قاؿ أبك سجيماف: هذا 
ف ا تجفت مرتبتاهما ف  اليقؿ،  ىحيق، كمثالن أف الياقؿ إذا  اطب الياقؿ فوـ كا 

ؾ الياقؿ إذا  اطب ا حمؽ، فونوما  داف، فونوما يرجياف إل  سن  اليقؿ، كليس نذل
: إنؾ -كناف متنجـ زمانن  -كال د يورب مف ال د؛ كقد قيؿ  ب  الوذيؿ اليلؼ 

لتناظر النظاـ كتدكر بيننما نكبات، كأحسف أحكالنا إذا ح رنا أف ننىرؼ شانيف ف  
 ا د القاطط مننما كالمنقطط، كنراؾ مط هذا يناظرؾ زنجكين الحماؿ فيقطيؾ ف  س

فقاؿ: يا قـك إف النظاـ مي   ج  جادة كاحدة ال ينحرؼ أحدنا  نوا إال بقدر ما يران 
ىاحبن فيذنرن انحرافن، كيحمجن  ج  سننن ف مرنا يقرب، كليس هنذا زنجكين الحماؿ 

فونن يبتدلص مي  بش ص، ثـ يطفر إل  ش ص بل كاىجد كال فاىجد، كأبق ، فيحنـ  ج  
  ف ردن إل  سنف الطريؽ الذم فارقن  آنفان فين  باالنقطاع، كذاؾ ليجزم

 كقاؿ فيجسكؼه آ ر: اليادات قاهرات، فمف ا تاد شييان ف  السر ف حن ف  اليلنيد 
قاؿ أبك سجيماف: كهذا ىحيق،  ف حقيقد اليادة ف  الش ص الميوكد  كدن بيد  كدن، 

ة حاؿ، كاليلنيد حاؿ، باالستمرار الذم يقور مف ا تادن، كال جك  -أ ن  اليادة  -فو  
كاليادة بجريانوا توجـ ف  الحاليف كال تفرؽ؛ كلوذا ما قيؿ: اليادة ه  الطبييد الثانيد؛ 

ن ف الطبييد  ادة، كلننوا ا كل  بالجبجد؛ كاليادة طبييد كلننوا ا  رل بحسف 
 اال تيار أك بسكص اال تيار 

مجؾ شييان نثيران كهذا فقير مف كقاؿ فيجسكؼ: ما أنثر مف ظف أف الفقير هك الذم ال ي
ف ناف نثير الماؿ؛ نما أف  جود اليرض، ف ما الفقير الطبيي  فالذم شوكاتن نثيرة كا 
ف ناف قجيؿ الماؿ، أم الذم مجؾ نفسن كقمط  wالهن  الطبيي  ال يحتاج إل  ش ص كا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 233 

ف   شوكاتن كأ مد لوب إرادتن؛ كقد ظف قكـه أف الذيف منيكا مف الشوكات، كر كا بالزهد
الجذات،  انكا الناس كحالكا بينوـ كبيف حظكظوـ، كحرمكهـ ما هك لوـ، كىدكهـ  ف 

محبكباتوـ؛ كهذا ظفه  ط ، كأم مرادو ف  هذا لجكا ظيف كالمزهديف، كالذيف كىكا 
كأشفقكا، كرد كا  ف ال كض ف  لذات النفكس اله بيد كالبويميد? كاهلل ما ناف ذلؾ 

الشفقد كاإل ذار كاإلنذار، إال أف ينكف الذيف ظنكا هذا منوـ إال  ج  طريؽ النىيحد ك 
إنما ظنكن  نوـ رأكا بيض المزهديف را بان، كبيض الناىحيف  اشان، كبيض اآلمريف 

م الفان، كليس اليمؿ  ج  المحتاؿ، ك ج  مف آثر الهش ف  المقاؿ؛ كلنف المرجط إل  
؛ أترل الفيجسكؼ  ش ف  قكلن ما يدؿ  جين الحؽ، كيشود لن اليقؿ، كيىق فين البرهاف

 ىحابن: اقنيكا بالقكت، كانفكا  ف أنفسنـ الحاجد، لينكف لنـ قربد إل  اهلل،  ف اهلل 
 ير محتاج، فنجما احتجتـ أنثر ننتـ منن أبيد، كاهربكا مف الشر كاإلثـ، كاطجبكا مف 

ف مف طجب ا بد ال ير أ من كأ ظمن، كأبقان كأدكمن؛ كا رفكا ا بد، كاطجبكا السرمد، فو
 ثـ كجد بق   ج  ا بد، كمف طجب ا مد ثـ كجد فن   ج  ا مد 

، كالهن   ز، كاليز  د الذؿ؛ فمف طجب اليز ف  الياججد فقد طجب الذؿ  الحاجد ذؿه
 كهك ال يدرم، كمف طجب اليز ف  اآلججد فقد كجد اليز كهك ال يدرم 

ليس ف  الحنمد اثبت  ج  اليز ف  الحنمد أف يقاؿ: اىبر  ج  الذؿ لتناؿ اليز، ك 
 لتناؿ الذؿ، هذا مينكس 

  اللٍلة الثالثة والعشروناللٍلة الثالثة والعشرون

كناف الكزير رسـ بنتابن لمطو مف نلـ الرسكؿ ىج  اهلل  جين كسجـ ، ف فردت ذلؾ ف  
هذن الكرقات، كه : قاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "أشد ا  ماؿ ثلثد: إنىاؼ الناس مف 

 ؾ، كشنر اهلل تيال   ج  نؿ حاؿ" نفسؾ، كمكاساة ا خ مف مال
كقاؿ الكاقدم: لما  الط  الد بف الكليد  بد الرحمف بف  كؼ قاؿ النب  ىج  اهلل  جين 
كسجـ : يا  الد ذركا ل  أىحاب ، لك ناف لؾ أحده ذهبان تنفقن قراريط ف  سبيؿ اهلل لـ 

 تدرؾ  دكةن أك ركحدن مف  بد الرحمف 
ف أ رها أ رض كقاؿ  جين السلـ: "إف أحدنـ  wإذا قاـ إل  الىلة تبشبش اهلل إلين، كا 
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  نن" 
 كقاؿ  جين السلـ: "إنما فدؾ طيمده أطيمنيوا اهلل حيات ، ثـ ه  بيف المسجميف" 

 "  كقاؿ  جين السلـ: "المقـك قد ي ثـ كال يهـر
كقاؿ  جين السلـ ف  د اين: "الجوـ اجمط  ج  الودل أمرنا، كأىجق ذات بيننا، كألؼ 
بيف قجكبنا، كاجيؿ قجكبنا نقجكب  يارنا، كاهدنا سكاص السبيؿ كأ رجنا مف الظجمات إل  
النكر، كاىرؼ  نا الفكاحش ما ظور منوا كما بطف، الجوـ متينا ب سما نا كأبىارنا 
كأزكاجنا كذرياتنا كميايشنا، الجوـ اجيجنا شانريف لنيمتؾ، كتب  جينا إنؾ أنت التكاب 

 الرحيـ" 
ج  اهلل  جين كسجـ : إف فلنان استشود، فقاؿ: "نل إف الشمجد الت  أ ذها مف كقيؿ لن ى

 الهنايـ يـك حنيف اشتيجت  جين ناران" 
 كقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "مف اطجط مف ىبر بابو ففقيت  ينن فو  هدر" 

كقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ لرجؿ يذبق شاةن: "ارهؼ شفرتؾ، فوذا فريت ف رح ذبيحتؾ، 
  وا ت ب كتش ب، فوف ذلؾ أمرل لجدـ كأحج  لجحـ" كد

 كقاؿ  جين السلـ: " ير الناس الهن  ال ف  التق " 
 كقاؿ: "التاجر الىدكؽ إف مات ف  سفرن ناف شويدان، أك ف  ح رن ناف ىديقان" 
كقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "ظور المؤمف مشجبن، كبطنن  زانتن، كرججن مطيتن، 

 كذ يرتن ربن" 
ؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "ما نقص ماؿه مف ىدقد، فتىدقكا، كال  فا رجؿه  ف كقا

مظجمدو إال زادن اهلل  ز كجؿ  زان ك فكان؛ كال فتق رجؿه  ج  نفسن باب مسيجدو إال فتق اهلل 
  جين سبييف بابان مف الفقر، فاستيفكا" 

 ب، كاليفك  ند كقاؿ  جين السلـ: "أجكد ا  ماؿ الجكد ف  اليسر، كالقىد ف  اله
 المقدرة" 

كقاؿ  جين السلـ: "إف بيف مىرا   باب الجند مسيرة مايد  اـ، كلي تيف  جين يكـه كهك 
w نظيظه مف الزحاـ" 
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كفد  ج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ رسكؿ قكـو مف بن   امر يست ذنن ف  المر   
ف جارنا ال يظجـ ف  حكؿ المديند؛ فقاؿ  جين السلـ: إنوا دياره ال ت يؽ  ف جا رنا، كا 

ديارنا، كقد ألج تنـ اآلزمد، فنحف ن ذف لنـ ف  المر   كنشرننـ ف  الم كل،  ج  أف 
؛ فقاؿ: ال نييف  دكان ما  سرحنا نسرحنـ، ك انينا نيانينـ، كال تيينكا  جينا بيد اليـك

قاؿ  جين أقمنا ف  جكارؾ، فوذا رحجنا فونما ه  اليرب تطجب أثآرها، كتشف  ذحكلوا؛ ف
السلـ: يا بن   امر، أما  جمتـ أف الجـك نؿ الجـك أف تنحاشكا  ند الفاقد، كتثبكا  ند 

، كلف نبهيؾ  ايجدن ب ، فقاؿ: الجوـ اشود، كأذف اليزة، فقاؿ: كأبيؾ إف ذلؾ لجـؤ يد اليـك
 لوـ 

كسيؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : نيؼ ي تين الكح ? فقاؿ: "ف  مثؿ ىجىجد الجرس، ثـ 
 ينفىـ" 

كقد ركل ابف النجب   ف أبين  ف ابف ىالق،  ف ابف  باس قاؿ: لما ناف يـك بدر، 
جين كسجـ : أنت قاؿ  ج  لجمقداد: أ طن  فرسؾ أرنبن، فقاؿ لن رسكؿ اهلل ىج  اهلل  

تقاتؿ راجلن  يره منؾ فارسان  قاؿ: فرنبن ككتر قكسن كرم  ف ىاب أذف الفرس 
فىرمن، ف حؾ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ حت  أمسؾ  ج  فين، فجما رأل  ج ه 
 حنن   ب فسؿ سيفن، ثـ شد  ج  المشرنيف، فقتؿ ثمانيدن قبؿ أف يرجط، فقاؿ 

: لك أىابن  شره مف هذا ننت أهجن حيف يقكؿ: أنت تقاتؿ راجلن  يره منؾ فارسان،   ج ه
 فيىيتن 

كقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "إف امرأ  رؼ اهلل ك بدن كطجب ر ان ك الؼ هكان لحقيؽه 
 ب ف يفكز بالرحمد" 

لما كرد محمد بف مسجمد  ف  مرك بف الياص مف جود  مر بف ال طاب ر   اهلل 
ين، ف ب  محمده، فقاؿ  مرك: أتحـر طيام ? قاؿ:  نن، ىنط  مرك لن طيامان كد ان إل

ال، كلنن  لـ أكمر بن  فقاؿ  مرك: ليف اهلل زمانان  مجنا فين البف ال طاب، لقد رأيتن 
ف الياى  بف كايؿ لف  مقطيات الديباج  نوما لف  شمجد ما تكارم أرسا وما، كا  كأبان كا 

wنار، كأما أنت فجكال ما كليت مزررةن بالذهب  فقاؿ محمد: أما أبكؾ كأبك  مر فف  ال
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ليمر  لفيتؾ ميتقلن  نزان يسرؾ  زرها كيسكصؾ بنكها، فقاؿ  مرك: المجالس أماند، 
 فقاؿ محمد: أما ما داـ  مر حيان فنيـ 

د ؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ  ج  فاطمد ييكدها مف  جد، فبنت، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 قجد الطيـ، كشدة السقـ، كنثرة الوـ ىج  اهلل  جين كسجـ : ما يبنيؾ? فقالت: 

قاؿ  بد اهلل بف مسيكد: شر ا مكر محدثاتوا، كشر الهن   ن  اإلثـ، ك ير الهن  
  ن  النفس، كال مر جماع اإلثـ، كالدنيا حبالد الشيطاف، كالشباب شيبده مف الجنكف 

  تن قيؿ لن: أتقكؿ هذا مف تجقايؾ? قاؿ: ال، بؿ مف تجقاص مف فرض اهلل  ج  طا
كقاؿ أبك ذر رحمد اهلل  جين: قاؿ ل  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ يا أبا ذر: إن  

ن  أحب لؾ ما أحب لنفس ، ال ت مرف  ج  اثنيف، كال تكليف ماؿ يتيـ   أراؾ  ييفان، كا 
كقاؿ أبك هريرة:  ف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ستحرىكف  ج  اإلمارة، كستنكف 

 يامد، فنيمت المر يد، كبيست الفاطمد حسرةن كندامدن يـك الق
أبك أمامد يرفين، قاؿ: ما مف رجؿو يج  أمر  شرةو إال يؤت  بن يـك القيامد مهجكالن أطجقن 

 اليدؿ، أك أكثقن الجكر 
 قاؿ اليباس لجنب  ىج  اهلل  جين كسجـ : أمرن  يا رسكؿ اهلل ف ىيب 

النجاش  فقاؿ لن: أقر ن  ألؼ قاؿ  بد اهلل بف  مرك بف الياص: إف رجلن جاص إل  
دينار إل  أجؿ، فقاؿ: مف النفيؿ بؾ? فقاؿ: اهلل  ف  طان ا لؼ، فجما بج  ا جؿ أراد 

الرد، فحبستن الريق، فيمؿ تابكتان كجيؿ فين ا لؼ ك جفن، كألقان ف  البحر، كقاؿ: الجوـ 
ف تكن بالتابكت،  أد حمالتؾ؛ ف رج النجاش  إل  البحر فرأل سكادان؛ فقاؿ: ايتكن  بن 

ففتحن، فوذا فين ا لؼ، ثـ إف الرجؿ جمط ألفان بيد ذلؾ، كطابت الريق، كجاص إل  
النجاش  فسجـ  جين؛ فقاؿ لن النجاش : ال أقبجوا منؾ حت  ت برن  بما ىنيت فيوا  
ف  برن بالذم ىنط؛ فقاؿ النجاش : فقد أدل اهلل  نؾ، كقد بجهت ا لؼ ف  التابكت، 

 ألفؾ  ف مسؾ  جيؾ
رأل أبك هريرة رجلن مط آ ر، فقاؿ: مف هذا الذم ميؾ? قاؿ: أب   قاؿ: فل تمش 

w أمامن، كال تججس قبجن، كال تد ن باسمن، كال تستسب لن 
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قاؿ أبك هريرة: ناف جريىه يتيبد ف  ىكميتن، ف تت أمن فقالت: يا جريى، أنا أمؾ، 
جيت ثـ أتتن ثانيدن فقالت: يا نجمن ؛ فقاؿ: الجوـ أم  كىلت ؛ فا تار ىلتن، فر 

جريى، نجمن ، فىادفتن يىج  فقاؿ: الجوـ أم  كىلت ، فا تار ىلتن، ثـ جاصتن 
فىادفتن يىج ، فقالت: الجوـ إف هذا ابن  قد  قن  فجـ ينجمن  فل تمتن حت  ترين 
المكمسات، كلك د ت  جين أف يفتف لفتف؛ قاؿ: كناف را     ف ي كم إل  ديرن، 

مرأةه مف القريد، فكقط  جيوا الرا  ، فحمجت فكلدت  لمان، فقيؿ لوا: ممف ف رجت ا
هذا? فقالت: مف ىاحب هذن الىكميد، ف قبؿ الناس إلين بفؤكسوـ كمساحيوـ فبىركا 
بن، فىادفكن يىج ، فجـ ينجموـ، ف  ذكا يودمكف ديرن، فنزؿ كتبسـ كمسق رأس الىب  

فجما سمط القـك ذلؾ را وـ، ك جبكا، كقالكا:  كقاؿ: مف أبكؾ? فقاؿ: أب  را   ال  ف 
 نحف نبن  لؾ ما هدمنا بالذهب كالف د  قاؿ: ال، أ يدكها نما نانت ترابان؛ ثـ  اد 

 كقاؿ أبك الدرداص: ال يحافظ  ج  سبحد ال ح  إال أكاب 
 كقاؿ أي ان: ليس  ج  سارؽ الحماـ قطط 

 ف فيوا قطيدن مف  ذاب اهلل، يين  البرد كقاؿ: إذا ا ترتـ أر ان فل ت تاركا أرمينيد، فو
أبك هريرة يرفين: كيؿه لجيرفاص، كيؿه لألمناص، ليتمنيف أقكاـه يـك القيامد أنوـ نانكا متيجقيف 

 بيف السماص كا رض يتذبذبكف مف الثريا، كأنوـ لـ يجكا  ملن 
فونؾ إف  قاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ليبد الرحمف بف سمرة: "ال تس ؿ اإلمارة،

ف أ طيتوا  ف  ير مسيجدو أ نت  جيوا"   أ طيتوا  ف مسيجدو كنجت إليوا، كا 
كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : "نجنـ راع كمسؤكؿه  ف ر يتن، فا مير راعو  ج  

الناس كهك مسؤكؿه أقاـ أمر اهلل فيوـ أـ  يط؛ كالمرأة را يده  ج  بيتوا كما كليت مف 
أقامت أمر اهلل فيوـ أـ  ييت؛ كال ادـ مسؤكؿه  ف ماؿ سيدن  زكجوا، كمسيكلده  نوـ

 أقاـ أمر اهلل فين أـ  يط"  هنذا ركان ابف  تبد  ف نابط  ف ابف  مر 
قاؿ  ياض ا شيرم: قدـ أبك مكس   ج   مر كمين ناتبه لن، فرفط حسابن، ف  جب 

، فقاؿ  ب  مكس : أيف ناتبؾ يقرأ هذا ا لنتاب  ج   مر  كجاص إل   مر نتابه
wالناس? قاؿ: إنن ال يد ؿ المسجد  قاؿ: لـ? أجنبه هك? قاؿ: إنن نىران   قاؿ: 
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فانتورن، كقاؿ: ال تدنوـ كقد أقىاهـ اهلل، كال تنرموـ كقد أهانوـ اهلل، كال ت تمنوـ كقد 
  كنوـ اهلل 

قاؿ  بد اهلل بف نافط: جاص رجلف مف ا نىار إل  النب  ىج  اهلل  جين كسجـ 
ماف ف  مكاريث بينوما قد درست ليس بينوما بيند، فقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : ي تى

نما أق    نما أنا بشر، كليؿ بي نـ ألحف بحجتن مف بيض، كا  إننـ لت تىمكف إل  كا 
بيننـ  ج  نحك ما أسمط مننـ، فمف ق يت لن مف حؽ أ ين شييان فل ي  ذن، فونما 

ان ف   نقن يـك القيامد  قاؿ: فبن  الرجلف، أقطط لن قطيدن مف نار، ي ت  بوا إسطام
كقاؿ نؿ كاحد منوما: حق     ؛ فقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : أما إذ قجتما هذا فاذهبا 

فاستوما، كتك يا الحؽ، كليحجؿ نؿ كاحد مننما ىاحبن  كف  ركايد أ رل: اذهبا 
 فاىطجحا 

نتب إل  النجاش  كركم أف  ف ابف  باس أف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ 
أىحمد: سلـه  جيؾ فون  أحمد إليؾ اهلل المجؾ القدكس السلـ المؤمف المويمف، كأشود 

أف  يس  بف مريـ ركح اهلل كنجمتن، فنتب النجاش : إل  محمد رسكؿ اهلل ىج  اهلل 
 جين كسجـ مف النجاش  أىحمد بف أبجر: سلـه  جيؾ يا نب  اهلل مف اهلل كرحمتن 

 كبرناتن 
، كالمؤمف د به ليب" كق  اؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : "النافر  به  به

كقاؿ رجؿه لجنب  ىج  اهلل  جين كسجـ : ا دؿ فونؾ إل  اآلف لـ تيدؿ  فقاؿ: كيجؾ! إذا 
 لـ أ دؿ أنا فمف ييدؿ? 

 كقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ : "إف الكاجد يبيق ظورن ك ر ن" 
  كقاؿ  مر: ردد ال ىـك ن  يىطجحكا

 كقاؿ  جين السلـ: ال تحجفكا ب يماننـ، كمف حجؼ باهلل فجيىدؽ، كمف حجؼ لن فجيقبؿ 
 كقاؿ: مف حجؼ يمينان ناذبد يقتطط بوا ماؿ امرلص مسجـو لق  اهلل كهك  جين   باف 
، كلينفر  ف يمينن   كقاؿ: مف حجؼ يمينان فرأل  يرها  يران منوا فجي ت الذم هك  يره

w ال تسافر المرأة ثلثد أياـو إال مط ذم محـر  - جين السلـ  -كقاؿ 
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حدثنا أبك السايب القا    تبد بف  بيد قاؿ: حدثنا محمد بف المرزباف قاؿ: حدثنا 
المهيرة قاؿ: حدثنا محمد بف اليباس المنقرم قاؿ: ناف شريؾ ابف  بد اهلل  ج  الق اص 

فؽ  بد اهلل، فجق  شرينان بالنكفد، فق    ج  كنيؿو ليبد اهلل بف مىيب بق اص لـ يكا
ببهداد، فقاؿ لن: ق يت  ج  كنيج  ق اصن ال يكافؽ الحؽ  قاؿ: مف أنت? قاؿ: مف ال 

تننر  قاؿ: قد ننرتؾ أشد الننير  قاؿ: أنا  بد اهلل بف مىيب  قاؿ: فل نبيره كال 
طيب  قاؿ: نيؼ ال تقكؿ هذا كأنت تشتـ الشي يف  قاؿ: مف الشي اف? قاؿ: أبك بنرو 
ك مر  قاؿ: كاهلل ال أشتـ أباؾ كهك دكنوما، فنيؼ أشتموما كهما فكق  كأنا دكنوما? 

كقاؿ  قبد بف  امر الجون : قاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : "ما مف رجؿ يؤت  
الدنيا كيكسط لن فيوا كهك هلل  ج   ير ما يحب إال كهك مستدرج،  ف اهلل تيال  يقكؿ: 

بن فتحنا  جيوـ أبكاب نؿ ش ص حت  إذا فرحكا بما أكتكا أ ذناهـ "فجما نسكا ما ذنركا 
بهتدن فوذا هـ مبجسكف، فقطط دابر القـك الذيف ظجمكا كالحمد هلل رب اليالميف"  قاؿ ابف 
ا نبارم: قكلن ىج  اهلل  جين كسجـ إال كهك مستدرج، مينان إال كهك مستدعو هجنتن، 

هك أ جـ مف دب كدرج، كيراد بدرج: هجؾ؛ كبدب: م  كذه مف الدراج، كهك الوالؾ، يقاؿ 
 مش  

كقاؿ سييد بف  امر بف حزيـ،  ف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : "إف هلل أمناص  ج  
  جقن ي ف بوـ  ج  القتؿ يييشوـ ف   افيد، كيميتوـ ف   افيد" 

 قاؿ ناشرة بف سم : سميت  مر بف ال طاب ر   اهلل  نن يقكؿ يـك الجابيد: إن  قد
: كاهلل لقد نز ت  املن استيمجن رسكؿ  نز ت  الد بف الكليد كأمرت أبا  بيدة، فقاؿ رجؿه

اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ   فقاؿ  مر: إنؾ لشابه قريب القرابد، كهذا القايؿ هك أبك 
  مرك بف حفص بف المهيرة ابف  ـ  الد 

  ط قاؿ قبيىد بف الم ارؽ: نو  رسكؿ اهلل  ف الطرؽ كالييافد كال
قاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : "الىدقد  ج  المسانيف ىدقد، ك ج  ذم الرحـ 

 اثنتاف: ىجده كىدقد" 
wقبيىد بف الم ارؽ كزهير بف  مرك قاال: لما نزلت: "كأنذر  شيرتؾ ا قربيف"، انطجؽ 
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رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ إل  ر مدو مف جبؿو فيل أ لها حجران، كقاؿ: يا بن  
د مناؼ، يا بن  فور، إنما مثج  كمثجنـ نمثؿ رجؿو رأل اليدك فانطجؽ يريد أهجن،  ب

 ك ش  أف يسبقكن إل  أهجن، فجيؿ يوتؼ كاىباحان 
النيماف بف بشير كقبيىد قاال: قاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : "إف الشمس 

 ص مف  جقن  شط" كالقمر ال يننسفاف لمكت أحدو كال لحياتن، كلنف اهلل إذا تجج  لش 
تزكج رجؿه امرأةن فمات قبؿ أف يد ؿ بوا، كلـ يسـ لوا ىداقان، فسيؿ ابف مسيكد فقاؿ: 
لوا ىداؽ إحدل نساين، ال كنس كال شطط، ك جيوا اليدة، كلوا الميراث  فقاـ أبك سناف 
ف  رهطو مف أشجط، فقالكا: لقد ق   فيوا بق اص رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ف  

 بنت كاشؽو ا شجييد برزع 
 قبد السجم  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : "إذا تباط ت المهازم كنثرت 

 الهرايـ كاستؤثر بالهنايـ ف ير جوادنـ الرباط" 
حباف ا نىارم قاؿ: إف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ  طب الناس يـك حنيفو ف حؿ 

 جيوـ ثلثد أشياص ناف الناس يحججكنوا، أحؿ  لوـ ثلثد أشياص ناف نواهـ  نوا، كحـر
لوـ أنؿ لحـك ا  اح ، كزيارة القبكر كا ك يد، كنواهـ  ف بياع المهنـ حت  يقسـ، 
كنواهـ  ف النساص مف السبايا أال يكط ف حت  ي يف أكالدهف، كنواهـ أال تباع ثمرةه 

 حت  يبدك ىلحوا، كيؤمف  جيوا مف الياهد 
 رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : الرجؿ أحؽ بمججسن  كهب بف حذيفد، قاؿ

 حساف بف ثابتو قاؿ: ليف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ زايرات القبكر 
قاؿ مالؾ بف  بادة الهافق : مر رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ بيبد اهلل بف مسيكد 

 فقاؿ: ال تنثر همؾ ما يقدر ينف، كما ترزؽ ي تؾ 
ون  أف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ قاؿ: مف بجهن ميركؼه مف  الد بف  دم الج

 أ ين مف  ير مسيجدو كال إشراؼ نفسو فجيقبجن كال يردن، فونما هك رزؽه ساقن اهلل إلين 
شود الحديبيد قاؿ: سميت رسكؿ اهلل ىج   -أ ك جندب بف منيث  -رافط بف منيثو 

، كالىدقد تدفط ميتد السكص، اهلل  جين كسجـ يقكؿ: "حسف المجند نماصه، كسك  wص ال جؽ شـؤ
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 كالبر زيادةه ف  اليمر 
 كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ : إف يـك الجميد يـك زيندو نيـك الفطر كالنحر 

قاؿ: إف رسكؿ اهلل  -كناف مف أىحاب النب  ىج  اهلل  جين كسجـ  - باب بف ا رت 
لجحرة إما ظوران أك  ىران، فجما ىج  ىج  اهلل  جين كسجـ ىج  يكمان إل  جدارو نثير ا

 رجت إلين  قرب فجد تن؛ فهش   جين، فرقان الناس ف فاؽ، فقاؿ: "إف اهلل شفان  كليس 
 برقيتنـ" 

 قاؿ الكزير: ما أحسف هذا المججس 

  اللٍلة الرابعة والعشروناللٍلة الرابعة والعشرون

ده كجرل حديث الفيؿ ليجدن ف نثر مف ح ر كىفن بما لـ ينف فين فايدةه تياد، كال  ريب
تستفاد؛ فحنيت: إف اليجماص بطبايط الحيكاف ذنركا أف الفيجد ال تتكلد إال ف  جزاير 
البحار الجنكبيد، كتحت مدار برج الحمؿ، كالزرافد ال تنكف إال ف  بلد الحبشد، 

كالسمكر ك زاؿ المسؾ ال ينكناف إال ف  الىحارل الشرقيد الشماليد؛ كأما الىقكر 
وا مف الطير فونوا ال تفرخ إال ف  رصكس الجباؿ الشام د كالنسكر كالبزاة كما شانج

كاليقاب  كالنياـ ال تفرخ إال ف  البرارم كالقفار كالفجكات  كالكطكاط كالطيطكم كأمثالوما 
مف الطير ال تفرخ إال  ج  سكاحؿ البحار كشطكط ا نوار كالبطايق كاآلجاـ؛ 

إال بيف ا شجار كالدحاؿ كالقرل كاليىافير كالفكا ت كما شانجوا مف الطير ال تفرخ 
 كالبساتيف 

قاؿ: أنجت  -كناف مسنان مف رهط ذم الرمد  -كحدث ابف ا  راب   ف هشاـ بف سالـ 
حيده بيض مناص فجيؿ المناص يشرشر  ج  رأسوا كيدنك منوا، حت  إذا فتحت فاها 

 تريدن كهمت بن ألق  ف  فيوا حسندن؛ ف  ذت بحجقوا حت  ماتت 
  مرك الشيبان  قكؿ ا سدم: كأنشد أبك 

 ثػيػبػانػا فربما قتؿ المناص  إف ننت أبىرتن  قل كمىطجما

مف أيف لجحيكاف  ير اإلنساف هذن الفطند كهذن الف يجد كهذن  -حرس اهلل نفسن  -فقاؿ 
wكقد جرل حديث  -الجرأة كهذن الحيجد? فقجت: شي نا أبك سجيماف يقكؿ ف  هذن ا ياـ 
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إف اإلحساسات الت  لجحيكاف  ج  أىنافن لوا  رضه  -فا يجن الحيكاف ك جايب أ
، كأفياؿه ميوكدة كنادرة، كلوا   ظيـ، كبذلؾ الهرض لوا تفاكته  ظيـ ظاهره ك اؼو

أ لؽ ميركفد، كميارؼ مكىكفد؛ كلكال ذلؾ ما ناف يقاؿ: أىكؿ مف جمؿ، كأ در 
مف نجب، كأهدل  مف ذيب، كأركغ مف ثيجب، كأجبف مف ىقر، كأجمط مف ذرة، كآلؼ

مف قطاة، كاحذر مف  قيؽ، كأزه  مف  راب، كأظجـ مف حيد  كأشد  داكةن مف  قرب  
كأ بث مف قرد، كأحمؽ مف حبارل، كأنذب مف فا تن، كا ـ مف نجبو  ج  جيفد، 

كأ ؽ مف  ب، كأبر مف هرة، كأنفر مف ظجيـ، كأجرأ مف ليث، كأحقد مف فيؿ؛ ك ج  
 هذا 

اد نكع اإلنساف تفاكتان ف  ا  لؽ، نذلؾ بيف آحاد نكع الحيكاف قاؿ: كنما أف بيف آح
تفاكت، كنما أنن يزؿ بيض اليقلص فيرنب ما ال يظف بمثجن ليقجن، نذلؾ يزؿ كيهجط 

بيض الحمق  في ت  بما ال يحسب أف مثجن يوتدم إلين، فجيس اليقؿ ب اطرو  ج  
يكاف مف الناس ك ير الناس ىاحبن أف يندر منن ما ينكف مف الحيكاف، كأىناؼ الح

تتقاسـ هذن ا  لؽ ب ركب المزاج الم تجفد ف  ا زماف المتبا دة، كا مانف 
ف ناف ذلؾ التقاسـ مجوكؿ  المتنازحد، تقاسمان محفكظ النسب بالطبييد المستكليد، كا 

ذا  رؼ هذا الشرح كما أشبون مما يزيدن ك كحان،  النسب لجهمكض الذم يهجب  جين، كا 
 تيجب الناش ص مف جوؿ اليجد ك فاص ا مر زاؿ ال

قاؿ: كمف اليجب أنا إذا قجنا: أركغ مف ثيجب، كأجبف مف ىقر، كأحقد مف فيؿ، أف 
هذا الركغ كهذا الجبف كهذا الحقد ف  هذن ا ىاؼ ليست لتنكف  دةن لوا مط نكع 

بن إنسافه اإلنساف، كلنف لتتياط  أي ان بينوا، كتستيمجوا  ند الحاجد إليوا؛ كنما يش
 نن لصه بالف رة، أك بالفيؿ  نن حقكد، أك بالجمؿ  نن ىؤكؿ، نذلؾ يشبن نؿ  رب 

 مف الحيكاف ف  فيجن ك جقن كما يظور مف سن ن ب نن إنساف 
كيقاؿ لجبجيد مف الناس: ن نن حمار؛ كيقاؿ لجذن  مف ال يؿ: ن نن إنساف؛ كلكال هذا 

نىر، ما ناف هذا التشابن ف  الفرع الظاهر، التمازج ف  ا ىؿ كالجكهر، كالسن  كالي
w كاليادة الجاريد بال بر كالنظر 
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 فقاؿ: هذا نلـه ال مزيد  جين 
كقالت اليجماص: إف هذا اال تبار كاىؿه ف  الحقيقد إل  جنس النبات، فوف الن ؿ كالمكز 

مثالوما ال ال ينبتاف إال ف  البجداف الدافيد كا رض الجيند كالتربد، كالجكز كالفستؽ كأ
ينبتاف إال ف  البجداف الباردة كا رض الجبجيد  كالدلب كأـ  يلف ف  الىحارل كالقفار؛ 

 كالقىب كالىفىاؼ  ج  شطكط ا نوار 
قالكا: كهنذا أي ان كىؼ الجكاهر الميدنيد، نالذهب، فونن ال ينكف إال ف  ا رض 

يد ال تنكف إال ف  ا رض الرمجيد كالجباؿ كا حجار الر كة  كالف د كالنحاس كالحد
النديد كالتراب الجيف كالرطكبات الدهنيد، كا ملح ال تنيقد إال ف  ا را   كالبقاع 

السب د، كالجص كاالسفيداج ال ينكناف إال ف  ا رض الرمجيد الم تجطد ترابوا 
بالحى ، كالزاج ال ينكف إال ف  التراب اليفص؛ كقد أحى  بيض مف  ن  بوذا 

 ا نكاع الميدنيد فكجد سبيمايد نكعو الش ف هذن 
كقالكا: مف الجكاهر الميدنيد ما هك ىجب ال يذكب إال بالنار الشديدة، كال ينسر إال 
بالف س نالياقكت كاليقيؽ  كمنوا تراب ه ر كه ال يذكب كلنف ينفرؾ، نالمجق كالزاج، 

ت نجن النار، كالطجؽ؛ كمنوا ماي  رطب ينفر مف النار نالزيبؽ، كمنوا هكاي  دهن  
نالنبريت كالزرني ؛ كمنوا نبات ه نالمرجاف، كمنوا حيكان ه نالدر، كمنوا طؿه منيقد، 
نالينبر كالبادزهر، كذلؾ أف الينبر إنما هك طؿه يقط  ج  سطق ماص البحر، ثـ ينيقد 
ف  مكا ط م ىكىدو ف  زماف مقدر؛ كنذلؾ البادزهر، فونن طؿه يقط  ج  بيض 

ف   ججوا، كيهيب فيوا، كينيقد ف  بقاعو م ىكىدو، ف  زمافو ا حجار، ثـ يرس  
، كنالترنجبيف الذم هك طؿه يقط  ج   ربو مف الشكؾ؛ كنذلؾ الجؾ فونن يقط  ميجـك
 ج  نباتو م ىكصو ينيقد  جين؛ كنذلؾ الدر فونن طؿه يرس  ف  أىداؼ نكعو مف 

، كه  طؿه يرس  ف  الحيكاف البحرم، ثـ يهجظ كيجمد كينيقد فين، كنذلؾ المكميا
 ى كرو هناؾ كيىير ماص ثـ ينز مف مساـ  يقدو كيجمد كينيقد 

كالطؿ هك رطكبده هكاييده تجمد مف برد الجيؿ، كتقط  ج  النبات كالشجر كالحجر 
wكالى ر؛ ك ج  هذا القياس جميط الجكاهر الميدنيد، فوف مادتوا إنما ه  رطكباته 
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 الكقكع كمر الزماف ماييد، كأنداصه كب اراته تنيقد بطكؿ 
كقالت الحنماص ا كلكف: ها هنا طبييده ت لؼ طبييدن أ رل، كطبييده تجزؽ بطبييد 

أ رل، كطبييده ت نس بطبييد، كطبييده تتشبن بطبييد، كطبييد تقور طبييد، كطبييده 
ت بث مط طبييد، كطبييد تطيب مط طبييد، كطبييده تفسد طبييد، كطبييد تحمر 

ض طبييد، كطبييد تورب مف طبييد، كطبييده تبهض طبييد، طبييد، كطبييد تبي
 كطبييده تمازج طبييد 

ف ما الطبييد الت  ت لؼ طبييدن فمثؿ الماس فونن إذا قرب مف الذهب لزؽ بن كأمسنن، 
 كيقاؿ: ال يكجد الماس إال ف  ميدف الذهب ف  بجدو مف ناحيد المشرؽ 

لحجريف يابساف ىجباف، كبيف كمثؿ طبييد المهناطيس ف  الحديد، فوف هذيف ا
طبييتيوما ألفد، فوذا قرب الحديد مف هذا الحجر حت  يشـ رايحتن ذهب إلين كالتىؽ بن 

كجذب الحديد إل  نفسن كأمسنن نما يفيؿ الياشؽ بالميشكؽ  كنذلؾ يفيؿ الحجر 
الجاذب لج ز كالحجر الجاذب لجشير، كالجاذب لجتبف؛ ك ج  هذا المثاؿ ما مف حجر 

ار الميدف إال كبيف طبييتن كبيف طبييد ش ص آ ر إلؼه كاشتياؽ،  رؼ ذلؾ مف أحج
أك لـ ييرؼ؛ كمثؿ هذا ما ينكف بيف الدكاص كالي ك اليجيؿ، كذلؾ أف مف  اىد نؿ 
  كو  جيؿو اشتياقن إل  طبييد الدكاص الت  ه   د طبييد اليجد الت  بن، فوذا حىؿ 

جذبتن القكة الجاذبد إل  ذلؾ الي ك الدكاص بالقرب مف الي ك اليجيؿ كأحس بن 
كأمسنت الممسند كاستيانت بالقكة المدبرة لطبييد الدكاص  ج  دفط الطبييد المؤلفد لجيجد 
كقكيت  جيوا كدفيتوا  ف الي ك اليجيؿ نما يستييف كيدفط المحارب كالم اىـ بقكة 

بييدن أ رل مف ييينن  ج   ىمن ك دكن كيدفين  ف نفسن؛ كأما الطبييد الت  تقور ط
فمثؿ طبييد السنباذج الذم ي نؿ ا حجار  ف الحؾ أنلن كيجينوا كيجيجوا مجساص  كمثؿ 

طبييد ا سرب الكس  ف  الماس القاهر لساير ا حجار الىجبد، كذلؾ أف الماس ال 
يقورن ش صه مف ا حجار، كهك قاهر لوا نجوا، كلك ترؾ  ج  السنداف كطرؽ بالمطرقد 

ف جيؿ بيف ىفيحتيف مف أسربو ك متا  جين تفتت؛ لد ؿ ف  أحدهما  كلـ يننسر، كا 
wكمثؿ طبييد الزيبؽ الطيار الرطب القجيؿ الىبر  ج  حرارة النار، إذا طج  بن ا حجار 
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الميدنيد الىجبد مثؿ الذهب كالف جد كالنحاس كالحديد أكهنوا كأر اها حت  يمنف أف 
، كتتفتت قطيان   تنسر ب هكف سي و

يت المنتف الرايحد المسكد لألحجار النيرة البراقد، المذهب  لكانوا كمثؿ النبر  
كأىبا وا، يمنف النار منوا حت  تحترؽ ف  أسرع مدة  كاليجد ف  ذلؾ أف النبريت 

رطكبد دهنيده لزجده جامدة، فوذا أىابتن حرارة النار ذاب كالتزؽ ب جساد ا حجار 
تجؾ ا جساد ياقكتان نانت أك ذهبان أك كمازجوا، فوذا تمننت منوا احترؽ كأحرؽ مين 

  يرهما 
كأما الطبييد الت  ترسب ف  طبييد أ رل كتنيرها، فمثؿ النكشاذر الذم يهكص ف  قير 

 ا شياص كيهسجوا مف الكس  
كأما الطبييد الت  تييف طبييدن أ رل فمثؿ البكرؽ الذم يييف النار  ج  سبؾ هذن 

زاجات كالشبكب الت  تججكها كتنيرهوا كتىبهوا، ا حجار الميدنيد الذايبد، كمثؿ ال
كمثؿ المهنيسيا كالقج  الميينيف  ج  سبؾ الرمؿ كتىفيتن حت  ينكف منن زجاج؛ ك ج  

 هذا المثاؿ جميط ا حجار الميدنيد 
 النار ه  الحانمد بيف الجكاهر الميدنيد بالحؽ 

ك رض لن أمراضه  كيقاؿ: مف أدمف ا نؿ كالشرب ف  أكان  النحاس أفسدت مزاجن،
ف نبت آنيد  ف أدنيت أكان  النحاس مف السمؾ شممت لوا رايحدن نريود كا  ىيبد، كا 

 النحاس  ج  سمؾو مشكمو أك مطبكخو بحرارتن حدث منن سـه قاتؿ 
القجي  قريبه مف الف د ف  لكنن، كلنف ي الفوا ف  ثلث ىفات: الرايحد كالر اكة 

ف  ميدنن نما تد ؿ اآلفات  ج  المفجكج كهك  كالىرير، كهذن اآلفات د جت  جين كهك
 ف  بطف أمن؛ فر اكتن لنثرة زيبقن، كىريرن لهجظ نبريتن 

كيقاؿ: إف لكف الياقكت ا ىفر كالذهب اإلبريز، كلكف الز فراف كما شانجوا مف ا لكاف 
المشرقد منسكبده إل  نكر الشمس كبريؽ شيا وا، كنذلؾ بياض الف د كالمجق كالبجكر 

طف كما شانجن مف ألكاف النبات منسكبده إل  نكر القمر كبريؽ شيا ن؛ ك ج  هذا كالق
w المثاؿ ساير ا لكاف 
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: السكاد لزحؿ، كالحمرة لجمري ، كال  رة لجمشترم، كالزرقد لجزهرة،  كقاؿ أىحاب النجـك
 كالىفرة لجشمس، كالبياض لجقمر، كالتجكف ليطارد 

يدنيد ه  الطبييد، كاليجد الطينيد الزيبؽ كالنبريت؛ كيقاؿ: إف اليجد الفا جد لججكاهر الم
كاليجد الىكريد دكراف ا فلؾ كحرنات النكانب حكؿ ا رناف ا ربيد الت  ه  النار 

 كالوكاص كالماص كا رض؛ كاليجد التماميد المنافط الت  ينالوا اإلنساف كالحيكاف 
ف ف  التراب كالطيف كا رض كيقاؿ: إف الجكاهر الميدنيد ثلثد أنكاع: منوا ما ينك 

السب د، كيتـ ن جن ف  السند كأقؿ نالنباريت كا ملح كالشبكب كالزاجات كما 
شابووا؛ كمنوا ما ينكف ف  قير البحار كقرار الميان، كال يتـ ن جن إال ف  السند أك 

 انثر نالدر كالمرجاف، فوف أحدهما نباته كهك المرجاف، كاآل ر حيكاف، كهك الدر 
ا ما ينكف ف  كسط الحجر كنوكؼ الجباؿ ك جؿ الرماؿ فل يتـ ن جن إال ف  كمنو

السنيف، نالذهب كالف د كالنحاس كالحديد كالرىاص كما شانجوا؛ كمنوا ما ال يتـ 
 ن جن إال ف   شرات السنيف، نالياقكت كالزبرجد كاليقيؽ كما شانجوا 

إف الزارع ال يزرع طالبان  :-كهك الرجؿ الفدـ الثقيؿ  -كقاؿ بيض مف ح ر المججس 
لجيشب، بؿ قىدن لجحب، كالبد لجيشب مف أف ينبت إف أحب أك نرن، فجـ ذلؾ? فقيؿ 
لن: قد يىحب المقىكد ما ليس بمقىكد، مف حيث ال يتـ المقىكد إال بما ليس 

بمقىكد، كاليشب هك ف لت الحب، كبن ىفاص الحب كتمامن، كلكال القكة الت  تىف  
كرتن ال اىد بن، كتنف  ندرن كتحىؿ ىفكن لناف اليشب ف  بدف الحب كتىكرن بى

الحب، كحينيذ ال ينكف الحب المنتفط بن الم ىكص باسمن الميركؼ بيينن، بؿ ينكف 
ش صه آ ر؛ فجما تميزت تجؾ الشكايب الت  نانت ملبسدن لن مف أجزاص ا رض كالماص 

، فكجب بوذا اال تبار أف ينكف كآثار الوكاص كالنار،  جص منتفيان بن، مفىكدان بيينن
 الحب بالذات، كاليشب باليرض 

هؿ تيرؼ اليرب الفرؽ بيف الركح كالنفس ف  نلموا? كهؿ  -أداـ اهلل دكلتن  -فقاؿ 
ف  لفظوا مف نظموا كنثرها ما يدؿ  ج  ما بينوما، أك هما نش ص كاحد لحقن اسماف? 
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ذا جاص  فناف الجكاب: إف االستيماؿ ي جط هذا بوذا كهذن بوذا ف  مكا ط نثيرة، كا 
اال تبار أفرد أحدهما  ف اآل ر بالحد كاالسـ؛ ك ج  هذا اتفؽ رأم الحنماص،  نوـ 

حنمكا ب ف الركح جسـه لطيؼ منبثه ف  الجسد  ج   اص مالن فين ف ما النفس الناطقد 
كلـ فونوا جكهره إلو ، كليست ف  الجسد  ج   اص مالن فين كلننوا مدبرةه لججسد؛ 
ينف اإلنساف إنسانان بالركح، بؿ بالنفس، كلك ناف إنسانان بالركح لـ ينف بينن كبيف 
الحمار فرؽ، ب ف ناف لن ركحه كلنف ال نفس لن  ف ما النفساف ا  رياف الجتاف هما 

ف نانت النفس الناطقد  الشوكيد كاله بيد فونوما أشد اتىاالن بالركح منوما بالنفس، كا 
كت مرهما كتنواهما؛ فوذا أي ان يك ق الفرؽ بيف الركح كالنفس، فجيس تدبرهما كتمدهما 

نؿ ذم ركحو ذا نفس، كلنف نؿ ذم نفسو ذك ركح؛ كقد كجدنا ف  نلـ اليرب مط هذا 
 الفرؽ بينوما، فوف النابهد قد قاؿ لجنيماف بف المنذر: 

 بشػاهػد كألبستن  نيم  كلست  كأسننت نفس  بيد ما طار ركحوا

 ك ا سكد: كقاؿ أب
 بن جشطه كال نفسان شريرة  ليمرؾ ما حشاؾ اهلل ركحا

قاؿ: هذا مف الفكايد الت  ننت أحف إليوا، كأستبيد الظفر بوا، كما أنفط المطارحد 
كالمفاتحد كبث الشؾ كاستماحد النفس، فوف التهافؿ  ما تمس إلين الحاجد سكص ا تيار، 

 بؿ سكص تكفيؽ 
د: تكانيت ف  أكاف التيجـ  ف المسيجد  ف أشياص نانت كما أحسف ما قالن بيض الجج

الحاجد تحفز إليوا كالنسؿ يىد  نوا، فجما نبرت أنفت مف ذنرها ك ر وا  ج  مف 
  جموا  ندن، فبقيت الجوالد ف  نفس ، كرندت الكحشد بيف قجب  كفنرم 

 ثـ جرل ف  حديث النفس ذنر بيض اليجماص فونن قاؿ: إف نفسؾ ه  إحدل ا نفس
الجزييد مف النفس النجيد، ال ه  بيينوا، كال منفىجده  نوا، نما أف جسدؾ جزصه مف 

اليالـ ال هك نجن كال منفىؿه  نن؛ كقد مر مف أمر النفس ما فين إي احه تاـه كاستبىاره 
ف ناف النلـ ف  نيت النفس ال آ ر لن، كال كقكؼ  نن   كاسط، كا 

: إف جسدؾ هك نؿ اليالـ ل wـ ينف مبطلن،  نن شبينه بن، كمسجكؿه منن، كلك قاؿ قايؿه
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كبحؽ الشبن يحنين، كبحؽ االنسلؿ يستمد منن؛ كنذلؾ النفس الجزييد ه  النفس 
النجيد،  نوا أي ان مشانوده لوا، كمكجكدةه بوا، فبحؽ الشبن أي ان نحن  حالوا، كبحؽ 

س إذا قيست با  رل الكجكد تبق  بقاصها، فجيس بيف الجسد إذا أ يؼ إل  اليالـ، كالنف
فرؽ، إال أف الجسد ميجكفه مف الطيند، كالنفس مدبرةه بالقكة اإللويد؛ كلوذا احتيى إل  
ل  االقتباس كاالالتماس حت  تنكف مدة الحياة الحسيد بالهد إل   اإلحساس كالمكاد، كا 

 آ رها مف ناحيد الجسد، كينكف مبدأ الحياة النفسيد مكىكالن با بد بيد ا بد 
لك ناف ما يمر مف هذن الفكايد الهرر كالمرام  الجطاؼ  -أداـ اهلل سيادتن  -اؿ فق

تاص، كزيادةه كنماص   مرسكمان بسكادو  ج  بياض، كمقيدان بجفظو ك بارة، لناف لن ريطه كا 
فناف الجكاب إف هذا  ير متيذر كال ىيبو إف نفس اهلل ف  البقاص، كىرؼ هذن الومـك 

رض الت  ال تحتسب، كا سباب الت  ال تيرؼ؛ ف ما كا شهاؿ الت  تقسـ الفنر باليكا
 ج  تناثفوا، كالزماف  ج  تجكنن فنيؼ يمنف ذلؾ؛ كاليجب أنن يجرم حرؼه مف هذن 

 ا مكر الشريفد ف  هذن ا كقات ال يقد 
ف  ش نن، كنيؼ  -أداـ اهلل سيادتن  -كلقد قاؿ أبك سجيماف أمس: نيؼ نشاط الكزير 

الت  إلين، كتجطف  لن، ك دمت  لدكلتن? فقجت: ما ثـ ش صه يحتاج إل  ناف تقبجن لرس
؛ كلنف الكقت  الزيادة مف فوـو كدرايد، كبياف كاستباند، كهشاشدو كرفؽ، كاطلعو كت فو

مستك به بالتدبير كالنظر، كنؼ اليدك بالمداكرة مرة، كباإلحساف مرة  فقاؿ: اهلل يبقين، 
 كيرينا ما نحبن فين 

أبك سجيماف: نيؼ ال ينكف ما تقجدن ثقيلن، كما تىدل لن  ظيمان، كما  كقاؿ أي ان 
يباشرن بجسانن كقجمن ىيبان، كا كلياص أ داص، كا  داص جواؿ، كالحض  جين مف كراين 

شديد، كنىيحن  اش، كثقتن مريب، كالشهب متىؿ، كطجب الماؿ ال آ ر لن، 
كالتجديؼ مف الطالب كاقط، كالمىطنط مستزيد، كالمحرـك سا ط، كالماؿ ممزؽ، 

كالتحنـ باإلدالؿ دايـ، كاالستقالد مف النبير كالىهير زايدة، كالنلـ ليس ينفط، كالتدبر 
ليس يقمط؛ كالك ظ هباصه منثكر، كا ىؿ مقطكعه مبتكر؛ كالسر منشكؼ، كاليلنيد 

، فا حد؛ كقد رنب نؿه هكان، كليس  حدو فنره ف   قبان؛ كا تجط المبـر بالسحيؿ w
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ك اؽ  ج  السالؾ نؿ سبيؿ؛ كمنابط الفساد كمنابت الت جيط نجوا مف الحاشيد الت  ال 
ف ناف نزران، كاستلب  نما سؤلوا تيجيؿ حظو كا  تيرؼ نظاـ الدكلد كال استقامد الممجند? كا 
ف ناف زيفان، كليمرم ليس ينكف الندر إال بيد الىفك، نما ال ينكف الىفك إال  درهـو كا 

 ذا الجيؿ كالنوار، كالنكر كالظلـ، هذا ي جؼ هذا، كهذا يتجك هذا بيد الندر، هن
با مس حدث هذا نجن،  -ر   اهلل  نن  -قاؿ: أ ن  بوذا أنن لـ افقد المجؾ السييد 

فونن ناف قد ـز ك طـ، كجبر كحطـ، كأسا كجرح، كمنط كمنق؛ كأكرد كأىدر، كأظور 
كهب زمانن كحياتن لوذا،  نن جيؿ كستر، كسوؿ كك ر، كك د كتك د، كأنحس كأسيد، ك 

لذتن فين، ك ايتن إلين، كاشتو  أف يطير ىيتن ف  أطراؼ ا رض فيسمط مجكنوا 
بفطنتن كحزمن، كتىميمن ك زمن، كجدن كتشميرن، كر ان ف  مك ط الر ا، كس طن 

ف  كقت الس ط، كرفين لمف يرفين بالحؽ، كك ين لمف ي ين بالكاجب؛ يجرم ا مكر 
ما استجابت، فوف  ىت أ ذ ب حناـ السياسد الت  ه  الدنيا، كلما نانت  بسنف الديف

ا مكر متجبسدن بالديف كالدنيا لـ يجز لجياقؿ الحىيؼ، كالمدبر الجطيؼ أف ييمؿ التدبير 
فيوا مف ناحيد الديف فحسب، كال مف ناحيد الدنيا فقط،  ف دايرة الديف إلويد، كدايرة 

حقاده البد مف إطفاص ثايرتوا، كىنايط البد مف تربيتوا، الدنيا حسيد، كف  اإلحساف أ
كمك ك اته البد مف إشالتوا كمرفك اته البد مف إزالتوا؛ كتدبيراته البد مف إ فايوا، 
كأحكاؿه البد مف إبدايوا، كمقاماته البد مف الىبر  ج   كارض ما فيوا، كأمكره ه  

ا كاليمؿ بوا كالمىير إليوا، مسطكرةه ف  نتب السياسات لجحنماص البد مف  رفانو
 كالزيادة  جيوا؛ فجيس ال بر ناليياف، كال الشاهد نالهايب، كال المظنكف نالمستيقف 

كهذا نجن منكطه بالتكفيؽ كالت ييد الجذيف إذا نزال مف  -أ ن  أبا سجيماف  -ثـ قاؿ: 
ح؛ السماص كاتىل بمفرؽ السايس ت امت أحكالن  ج  الىلح، كانتشرت  ج  النجا
كنف  نثيران مف همكمن؛ ثـ د ا لجكزير بالبقاص المديد، كالييش الر يد كالجد السييد؛ 

كأمف الحا ركف  ج  ذلؾ، كنانكا جمان  فيران، ال فايدة ف  ذنر أسمايوـ كاإلشارة إل  
أ يانوـ؛ كنجوـ لما سميكا هذا النلـ الشريؼ  جبكا منن، ك كذكن كس لكن أف ينظـ لوـ 

wياسد؛ فقاؿ: قد رسمت شييان منذ زماف، كقد شاع كفشا، كنتب كحمؿ ف  رسالدن ف  الس
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نمط أب  سجيماف كأنت  نن  -أيوا الشي   -جمجد الوديد إل  قابكس بجرجاف، فوذا 
مشهكؿ، قد ر يت بترؾ النظر ف  أمرن، كبذؿ الجان لن فيما  اد بش نن، كاهلل ما هذا 

نحاص الزماف  ج  نؿ  لسكص  ودؾ فين، كال لحيجكلد نيتؾ  نن؛ كلنف لقجد حظن منؾ كا 
، كتكافو  مف يجرم مجران، مط  كز مثجن ف   ىرن؛ كنيؼ تتوـ بسكص ا تقاد كقجد حفاظو

، كقياـو بحؽ، كأنت مف فرقؾ إل  قدمؾ ف ؿه ك يره كجكد كمجده   ف ر ايد  ودو
؛ كلك ناف امرصه  نياـه كتفقد كتيود كبذؿه ك رؼه حسافه كنرـه كميكنده كرفده كا  مف الذهب  كا 

المىف  لننتن كلك ناف أحده مف الركح الىرؼ لننتن؛ كلك ناف أحده مف ال ياص المحيط 
لننتن؛ فسبحاف مف  جقؾ ىرفان بل مزاج، كىفكان بل ندر، ككاحدان بل ثاف، لقد ف ر 
بؾ الشرؽ  ج  الهرب، كسجـ لؾ بل  ىكمدو كال شهب، ف داـ اهلل لؾ ما آتاؾ كأفاض 

ما ينكر مسياؾ؛ كبجهؾ السيادة اليظم  ف   قباؾ، نما بجهؾ السيادة   جيؾ مف لدنن
 الىهرل ف  دنياؾ 

أ رض أيوا الشي  هذا الحديث  ج  ما ترل، كالنلـ ذك جيشاف، كالىدر ذك  جياف، 
كالقجـ ذك نفياف كمتدفقن ال يستطاع ردن؛ كمنبيثن ال يقدر  ج  تسويجن، ك طبن  ريب، 

نما ييرؼ دقن كججن مف يذكؽ حجكن كمرن، كمط هذا نجن، فون  أذنرؾ  كش نن  جيب؛ كا 
أمرم لتجحظن بييف الر ايد، كأ رض  جيؾ حديث  لتحفظن ف  ىحيفد الينايد؛ فجقد 
أمسيت بيف ىديؽو يشؽ  ج  حزنن ل ، كبيف  دكو تسكصن  شماتتن ب ؛ كقد ىق 

هذيف  ندم أف إقبالؾ  ج  يسر، نما أف إ را ؾ  ن   سر، كأرجط إل  تماـ 
نن أحرل   الجزأيف كا 

كأما حديث الزهاد كأىحاب النسؾ، فونن ناف تقدـ بوفراد جزص فين، كقد أثبتن ف  هذا 
رشادان مقبكالن، كنما  المك ط، كلـ أحب أف أ زلن  ف جمجتن، فوف فين تنبيوان حسنان، كا 

نا  جين قىدنا بالوزؿ الذم أفردنا فين جزصان جمامان لجنفس قىدنا بوذا الجزص الذم  طف
إىلحان لجنفس كتوذيبان لج جؽ، كاقتداصن بمف سبؽ إل  ال ير كاتبا ان لمف قىد النىق؛ 
كشرؼ اإلنساف مكقكؼه  ج  أف ينكف فاتحان لباب مف أبكاب ال ير  ج  نفسن ك ج  
w يرن، فوف لـ ينف ذلؾ فل أقؿ مف أف ينكف مقتفيان  ثر مف ناف فاتحان قبجن؛ كمف 
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مريف فوك ال اسر الذم جوؿ قيمد نفسن، ك ؿ  ف  ايد حياتن، تقا س  ف هذيف ا 
 كحـر التكفيؽ ف  إىابد رشدن؛ كاهلل المستياف 

 قاؿ ابف مسيكد: لك  رفت البوايـ ما  رفتـ ما أنجتـ سمينان 
 كقاؿ أبك هريرة: الجوـ إن  أس لؾ قجبان قاران، كرزقان داران، ك ملن ساران 

 س لؾ قجبان شانران، كلسانان ذانران، كبدنان ىابران كقاؿ بيض السجؼ: الجوـ إن  أ
كقاؿ ىالق بف مسمار: ال أدرم أنيمتن  ج  فيما بسط ل  أف ؿ، أـ نيمتن فيما زكل 

 ن ،  نن فيما بسط ل  أحيان ، كفيما زكل  ن  حمان ، نظر ل  بما يزيد  ج  
 نظرم لنفس ، كآتان  مف  ندن أنثر مما  ندم 

 جين السلـ: حببن  إل   بادم  قاؿ: كنيؼ أحببؾ?  -لمكس   -كقاؿ اهلل  ز كجؿ 
 قاؿ: ذنرهـ آالي  كنيماي  

كقاؿ شداد بف حنيـ لبيض الكا ظيف: أم ش ص تقكؿ إذا ججست  ج  المنبر? قاؿ: 
أذنرهـ آالص اهلل ليشنركا، كأذنرهـ جفاصهـ ليتكبكا، كأ برهـ  ف إبجيس كأ كانن حت  

 يحذركا 
، فمف كقاؿ بيض الىالحي ف: مثؿ الدنيا كنييموا ن ابيدو فيوا سـه ك ج  رأسوا  سؿه

ر ب ف  اليسؿ سق  مف السـ، كمثؿ شدة الدنيا نمثؿ  ابيدو ممجكصةو مف اليسؿ ك ج  
 رأسوا قطراته مف سـ، فمف ىبر  ج  أنجوا بج  إل  اليسؿ 

جنايات؛  جاص رجؿه إل  حاتـ الزاهد بنميمدو، فقاؿ: يا هذا أبط ت  ن  كجيت بثلث
 به ت إل  الحبيب، كشهجت قجب  الفارغ، كأ جقت نفسؾ التومد، كأنت آمف 

كناف  الد بف ىفكاف يقكؿ: قبكؿ قكؿ النماـ شره مف النميمد،  ف النميمد داللد، 
 كالقبكؿ إجازة، كليس مف دؿ  ج  ش ص نمف قبؿ كأجاز 

 لساحر بسحرن كقاؿ ابف السماؾ الكا ظ: يدرؾ النماـ بنميمتن ما ال يدرؾ ا
 كقاؿ ميمر: ما نزلت بيبدو نازلده فناف مفز ن إل  اهلل إال فرج اهلل  نن 

 كقاؿ  مر: ما أس ؿ اهلل الرزؽ كقد فرغ منن، كلنف أسيجد أف يبارؾ ل  فين 
w كقاؿ مالؾ بف دينار: الججكس مط النجب  يره مف الججكس مط رفيؽ سكص 
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 ف  قجكبنـ الكد، كتذهب الس يمد كقاؿ أبك هريرة: توادكا  باد اهلل يتجدد 
كقاؿ حاتـ: ىاب ال هف  ير ذم ديف، كالهايب  ير ذم  بادة كالنماـ  ير ىدكؽ، 

 كالحاسد  ير منىكر 
 كقاؿ بيض السجؼ: مف استقى   يكب الناس بق  بل أىدقاص 

كقاؿ محمد بف كاسط: ينبه  لجرجؿ أف ينكف مط المرأة نما ينكف أهؿ المجنكف مط 
 يحتمجكف منن نؿ أذل كمنركن  المجنكف،

 قيؿ لمالؾ بف دينار لك تزكجت؛ قاؿ: لك استطيت لطجقت نفس  
قاؿ شقيؽ: اشتريت بطي د  م ، فجما ذاقتوا س طت  فقجت: يا أم ،  ج  مف ترديف 

الق اص كمف تجكميف، أحارثوا أـ مشتريوا أـ  القوا? ف ما حارثوا كمشتريوا فما لوا 
 إال  القوا  ذنب، فل أراؾ تجكميف

كيقاؿ: إف  بدان حبشيان ناكلن مكالن شييان ي نجن، كقاؿ: أ طن  قطيدن منن ف  طان، فجما 
أنجن كجدن مران، فقاؿ: يا  لـ، نيؼ أنجت هذا مط شدة مرارتن  قاؿ: يا مكالم، قد 

 أنجت مف يدؾ حجكان نثيران، كلـ أحب أف أريؾ مف نفس  نراهدن لمرارتن 
إل   زير: إذا نزلت بؾ بجيده ال تشنن  إل   جق  نما لـ أشنؾ إل  كأكح  اهلل تيال  

ذا أذنبت ذنبان فل تنظر إل  ىهرن، كلنف انظر  ملينت   ند ىيكد مساكيؾ إل ، كا 
 مف أهديتن إلين 

ف المؤمف يجرب بالبلص   كقاؿ لقماف: إف الذهب يجرب بالنار، كا 
قاؿ: "كبشر الىابريف"  كقاؿ: : كقاؿ بيض السجؼ:  جينـ بالىبر فوف اهلل تيال  

"  كقاؿ: "أكليؾ يجزكف الهرفد بما ىبركا"   "إنما يكف  الىابركف أجرهـ بهير حسابو
 كقاؿ: اىبركا كىابركا  كقاؿ: "سلـه  جينـ بما ىبرتـ" 

 كقاؿ ا كزا  : المؤمف يقؿ النلـ كينثر اليمؿ  كالمنافؽ ينثر النلـ كيقؿ اليمؿ 
: ال كؼ ماداـ الرجؿ ىحيحان أف ؿ، فوذا نزؿ المكت فالرجاص كقاؿ ف يؿ بف  ياض

 أف ؿ 
wكقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "إيانـ كال ياند، فونوا بيست البطاند، كقاؿ النب  
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 ىج  اهلل  جين كسجـ: "مف رد  ف  رض أ ين رد اهلل  ف كجون لفق النار يـك القيامد" 
 قد كق  شرن الشباب كركم مف كق  شر لقجقن كقبقبن كذبذبن ف

كقيؿ البف المبارؾ: إنؾ لتحفظ نفسؾ مف الهيبد  قاؿ: لك ننت مهتابان أحدان ال تبت 
 كالدم،  نوما أحؽ بحسنات  

كقاؿ بيض الىالحيف: لك أف رجلن تيش  ب لكاف الطياـ كقد أىاب مف النساص ف  
فوذا م يا ىار  الجيؿ، كرجلن آ ر رأل رؤيا  ج  مثاؿ ما أىاب ا كؿ ف  اليقظد،

 الحالـ كاآل ر سكاص 
 كقاؿ شقيؽ: مف أبىر ثكاب الشدة لـ يتمف ال ركج منوا 

كقاؿ شقيؽ  ىحابن: أيما أحب إلينـ، أف ينكف لنـ ش صه  ج  المج ص، أك ينكف 
ش صه لجمج ص  جينـ  فقالكا: بؿ نحب أف ينكف لنا  ج  المج ص  فقاؿ: إذا ننتـ ؼ 

ذا ننتـ ف  النيمد ينكف اهلل  جينـ الشدة ينكف لنـ  ج  اهلل  ؛ كا 
كقاؿ بيض السجؼ: شتاف ما بيف  مجيف:  مؿو تذهب لذتن كتبق  تبيتن، ك مؿو تذهب 

 مؤكنتن كيبق  ذ رن 
 كقاؿ الرقاش  ف  مكا ظن:  ذكا الذهب مف الحجر، كالجؤلؤ مف المزبجد 

كل مرنب المياى ، كقاؿ يحي  بف مياذ: اليجـ قبؿ اليمؿ، كاليقؿ قايد ال ير، كالو
 كالماؿ داص المتنبر 

كقاؿ: مف تيجـ  جـ أب  حنيفد فقد تيرض لجسجطاف، كمف تيجـ النحك كاليربيد دلن بيف 
 الىبياف، كمف  جـ  جـ الزهاد بج  إل  اليرش  

كقاؿ بيض الىالحيف: إف اليجماص يسقكف الناس، فبي وـ مف الهدراف كالحياض، 
 ي وـ مف البحار الكاسيد كبي وـ مف الييكف كالقجب، كب

 كقاؿ حاتـ: ال تنظر إل  مف قاؿ، كلنف انظر إل  ما قاؿ 
 كقاؿ مالؾ بف دينار: إن  ال أقدر أف أ مؿ بجميط ما اقكؿ 

كقاؿ كهيب بف الكرد: مثؿ  الـ السكص نمثؿ الحجر يقط ف  الساقيد فل هك يشرب 
w الماص، كال ي ج   ف الماص فيذهب إل  الشجرة 
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ب  ىج  اهلل  جين كسجـ:  نا مف  ير الدجاؿ أ كؼ  جينـ  قيؿ: كمف هك? كقاؿ الن
 قاؿ: ا يمد الم جكف 

 كقاؿ الثكرم: نيكذ باهلل مف فتند اليالـ الفاجر، كفتند القايد الجاهؿ 
 كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "سينكف ف  امت   جماص فساؽ، كقراصه جواؿ" 

ف، كالماؿ داؤن، فوذا رأيت الطبيب يجر الداص إل  نفسن كقاؿ الثكرم: اليجـ طبيب الدي
 فنيؼ ييالى  يرن 

 كقاؿ  يس  بف مريـ: ما ينفط ا  م   كص الشمس كال يبىرها 
كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "أشد الناس حسرةن يـك القيامد  الـه  جـ الناس كنجكا 

 بن، كارتوف هك بسكص  مجن" 
ازؿ الدنيا ال تقطط بالنلـ، فنيؼ يقطط طريؽ اآل رة كقاؿ أحمد بف حرب: إف من

 بالنلـ 
كقاؿ أبك مسجـ ال كالن : اليجماص ثلثد: رجؿه  اش بيجمن ك اش بن الناس، كرجؿه 

  اش بيجمن كلـ ييش بن الناس، كرجؿه  اش بيجمن الناس كهجؾ هك 
قاؿ: ال تزكجوا  كشاكر رجؿه محمد بف أسجـ فقاؿ: إن  أريد أف أزكج بنت ، فبمف أزكج?

  المان مفتكنان، كال ناسبان ناذبان، كال  ابدان شانان 
ياؾ كالحرص فوف أباؾ  قيؿ: نىق إبجيس فقاؿ: إياؾ كالنبر، فون  تنبرت فجينت؛ كا 
ياؾ كالحسد فوف أحد بن  آدـ قتؿ أ ان  حرص  ج  أنؿ الشجرة ف  رج مف الجند؛ كا 

 بالحسد 
ر إليوـ كقاؿ: إف ينف مينـ ثلثد أشياص لف تفجحكا  كمر حاتـه بقكـو ينتبكف اليجـ فنظ

، ك كؼ الهد   قالكا: كما ه ? قاؿ: هـ أمس، كا تماـ اليـك
كقاؿ ابف  مر: ناف ف  بن  إسراييؿ ثلثده  رجكا ف  كجنو، ف  ذهـ المطر فد جكا 
نوفان، فكقط حجره  ظيـ  ج  باب النوؼ، كبقكا ف  الظجمد كقالكا: ال ينجينا إال ما 

 مجنان ف  الر اص  فقاؿ أحدهـ: إن  ننت را يان ف رحت كحجبت، كناف ل  أبكاف كأكالد 
wكامرأةه فسقيت أكالن الكالديف ثـ ا كالد، فجيت يكمان فكجدت أبكم قد ناما فجـ أكقظوما 
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لحرمتوما كلـ أسؽ ا كالد، كبقيت قايمان إل  الىبق؛ فوف ننت يا رب قبجت هذا من  
 فتحرؾ الحجر كد ؿ  جيوـ ال كص فاجيؿ لنا فرجان، 

، فجاصن  رجؿ بيد ما متط النوار، كناف ل   كقاؿ الثان : إن  ننت ىاحب  ياعو
أجراص يحىدكف الزرع، فاست جرتن، فجما تـ  مجوـ أ طيتوـ أجكرهـ، فجما بجهت إل  ذلؾ 

ذت الرجؿ أ طيتن كافيان نما أ طيت  يرن، فه بكا كقالكا: تيطين مثؿ ما أ طيتنا  ف  
تجؾ ا جرة كاشتريت بوا  جكالن كنم  حت  نثر البقر؛ فجاص ىاحب ا جرة يطجب 

فقجت: هذن البقر نجوا لؾ، فسجمتوا إلين، فوف ننت يا رب قبجت من  هذا الكفاص ففرج 
  نا  فتحرؾ الحجر كد ؿ منن  كصه نثير 

ر فجما أردت كقاؿ الثالث: نانت ل  بنت  ـو فراكدتوا، ف بت، حت  أ طيتوا مايد دينا
ا طربت كارتيدت  فقجت لوا: ما لؾ? فقالت: إن  أ اؼ اهلل  فترنتوا كرجيت  نوا، 

إلو  فوف ننت قبجت ذلؾ من  ففرج  نا  فتحرؾ الحجر كسقط  ف باب النوؼ ك رجكا 
 منن يمشكف 

كقاؿ حاتـ: لك أد جت السكؽ شيانه نثيرةه لما اشترل أحده الموزكؿ، بؿ يقىد السميف 
 لجذبق 

 كقاؿ يحي  بف مياذ: ف  القجب  يكفه يويى منوا ال ير كالشر 
كقاؿ بيض الىالحيف ف  د اين: الجوـ إف أحدنا ال يشاص حت  تشاص، فاجيؿ مشييتؾ 

ل  أف تشاص ما يقربن  إليؾ؛ الجوـ إنؾ قدرت حرنات اليبد، فل يتحرؾ ش صه إالبوذنؾ، 
 فاجيؿ حرنات  ف  هكاؾ 
 يييش الرجؿ جاهلن  يره لن مف أف يقكؿ ما ال ييجـ كقاؿ قاسـ بف محمد:  ف 

كقاؿ الشيب : لـ ينف مججسه أحب إل  مف هذا المججس، ك ف أبيد اليـك  ف بساطن 
 أحب إل  مف أف أحبس فين 

ف قجتن لهيرن فقد  كقاؿ حاتـ: إذا رأيت مف أ يؾ  يبان فوف نتمتن  جين فقد  نتن، كا 
ف كاجوتن بن فقد أكحشت ن؛ قيؿ لن: نيؼ أىنط? قاؿ: تنن   نن، كتيرض بن، ا تبتن، كا 

w كتجيجن ف  جمجد الحديث 
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 كقاؿ: إذا رأيت مف أ يؾ زلدن فاطجب لوا سبييف كجوان مف اليجؿ، فوف لـ تجد فجـ نفسؾ 
كقاؿ إبراهيـ بف جنيد: ات ذ مرآتيف، كانظر ف  إحداهما  يب نفسؾ، كف  ا  رل 

 محاسف الناس 
لدنيا دار  راب، كأ رب منوا قجب مف ييمرها، كاآل رة دار كقاؿ يحي  بف مياذ: ا

  مراف، كأ مر منوا قجب مف ييمرها 
كقاؿ ابف السماؾ: الدنيا ناليركس المججكة تشكفت ل طابوا كفتنت بهركرها، فالييكف 

 إليوا ناظرة، كالقجكب  جيوا كالود؛ كالنفكس لوا  اشقد، كه   زكاجوا قاتجد 
الدنيا أربيد أشياص: الفرح كالراحد كالحلكة كالجذة؛ فالفرح بالقجب  كقاؿ بيض اليارفيف: 

 كالراحد بالبدف، كالجذة بالحجؽ، كالحلكة بالييف 
كقاؿ يحي  بف مياذ: الدنيا  مر الشيطاف، فمف سنر منوا لـ يفؽ إال ف  مسنف 

 النادميف 
 كقاؿ بيض السجؼ: الزهد  جط الراحد، كبذؿ الجود، كقطط ا مؿ 

ؿ ا نطان  أحمد بف  اىـ: الزهد هك الثقد باهلل، كالتبرص مف ال جؽ، كاإل لص ف  كقا
 اليمؿ، كاحتماؿ الذؿ 

 ف  د اين: يا رازؽ النياب ف   شن  - جين السلـ  -كقاؿ داكد 
 كقاؿ بيض السجؼ: لك ننت  ج  ذنب الريق لـ تفر مف رزقؾ 

 عه ب مجن كقاؿ آ ر: اإلنساف بيف رزقن كأججن، إال أنن م دك 
كقاؿ  يس  بف مريـ  جين السلـ:  جقؾ ربؾ ف  أربط مراتب، فننت آمنان ساننان ف  

ثلث، كقجقجت ف  الرابيد، أكالها ف  بطف أمؾ ف  ظجماتو ثلث، كالثانيد حيف أ رجؾ 
منن كأ رج لؾ لبنان مف بيف فرثو كدـو  كالثالثد إذا فطمت أطيمؾ المرم الشو ، حت  

 ؾ كبجهت تمامؾ ىرت  اينان كأ ذت ف  السرقد كالحيجد إذا اشتدت  ظام
 كقاؿ أنس: رأيت طايران أنمن فتق فان فجاصت جرادة فد جت فمن 

يابف آدـ ا تبر رزقؾ بطير السماص، ال يزر ف كال  - جين السلـ  -كقاؿ  يس  
لن السماص يرزقوف  فوف قجت: لوا أجنحده فا تبر بحمر الكحش كبقر الكحش  wيحىدف كا 
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ا أسمنوا كما أبشموا كأبدنوا! كقاؿ ابف السماؾ لك قاؿ اليبد: يا رب ال ترزقن  لقاؿ م
اهلل: بؿ أرزقؾ  ج  ر ـ أنفؾ، ليس لؾ  الؽه  يرم، كال رازؽه سكام، إف لـ أرزقؾ فمف 

  يرزقؾ? 
 كقيؿ لراهب: مف أيف ت نؿ? فقاؿ: إف  الؽ الرح  ي ت  بالطحيف 

 الميجؼ، كالمنافؽ ال ييرؼ طريؽ السماص كقاؿ حاتـ: الحمار ييرؼ طريؽ 
كقاؿ إبراهيـ بف أدهـ: س لت راهبان مف أيف ت نؿ? قاؿ: ليس هذا اليجـ  ندم، كلنف سؿ 

 رب  مف أيف يطيمن  
 كقاؿ حاتـ: مثؿ المتكنؿ مثؿ رجؿو أسند ظورن إل  جبؿ 

قؾ  ازنان كقاؿ بيض ا برار: حسبؾ مف التكنؿ أال تطجب لنفسؾ ناىران  يرن، كال لرز 
  يرن، كال ليمجؾ شاهدأن  يرن 

كقاؿ  بد الحميد بف  بد اليزيز: ناف  ب  ىديؽه كراؽ، فقاؿ لن أب  يكمان: نيؼ 
 أىبحت? قاؿ: ب ير ما دامت يدم مي ، ف ىبق الكراؽ كقد شجت يدن 

اب قاؿ أبك الياليد: ال تتنؿ  ج   ير اهلل فينجؾ اهلل إلين، كال تيمؿ لهير اهلل فيجيؿ ثك 
  مجؾ  جين 

? قاؿ: نيـ  قاؿ: لكال أنؾ رجؿ سكص ما أ رجت مف  : أنت أبك ذرو كقاؿ رجؿه  ب  ذرو
ف أقط  المديند  فقاؿ أبك ذر: بيف يدم  قبده نؤكده إف نجكت منوا ال ي رن  ما قجت، كا 

 فيوا ف نا شره مما تقكؿ 
 ـ ا فر لن كقيؿ لف يؿ: إف فلنان يقط فيؾ  فقاؿ:   يظف مف أمرن بذلؾ الجو

كقاؿ رجؿ  ب  هريرة: أنت أبك هريرة? قاؿ: نيـ  قاؿ: سارؽ الذريرة? قاؿ: الجوـ إف 
ف ناف ىادقان فا فر ل ؛ هنذا أمريف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين  ناف ناذبان فا فر لن، كا 

 كسجـ 
كقاؿ رجؿ البف مندـ: يا نافر  قاؿ: كجب  ج  الشنر، حيث لـ يجر ذلؾ  ج  

تجب  ج  إقامد الحجد فين، كقد طكيت قجب   ج  جمجد أشياص: قاؿ: كما لسان ، كلـ 
ف  wهف? قاؿ: إف قجت ألؼ مرة ال أجيبؾ مرة، كال أحقد  جيؾ، كال أشنكؾ إل  أحد، كا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 225 

 نجكت مف اهلل  ز كجؿ بيد هذن النجمد شفيت لؾ  فتاب الرجؿ 
  بيتن، كناف ناف لجحسف جاره نىران ، كناف لن ننيؼ  ج  السطق، كقد نقب ذلؾ ف

يتحجب منن البكؿ ف  بيت الحسف، كناف الحسف أمر بوناص فك ط تحتن، فناف ي رج ما 
يجتمط منن ليلن، كم    ج  ذلؾ  شركف سندن، فمرض الحسف ذات يكـو فيادن 

النىران ، فرأل ذلؾ، فقاؿ: يا أبا سييد: مذ نـ تحمجكف من  هذا ا ذل? فقاؿ: منذ 
 ن  زنارن كأسجـ  شريف سندن  فقطط النىرا

كجاصت جاريده لمنىكر بف موراف بمرقدو فوراقتوا  جين، فجما أحس بحرها نظر إليوا، 
فقالت: يا ميجـ ال ير اذنر قكؿ اهلل  قاؿ: كما هك? قالت: "كالناظميف الهيظ"  قاؿ: 
نظمت  قالت: كاذنر "كاليافيف  ف الناس"  قاؿ: قد  فكت  قالت كاذنر "كاهلل يحب 

   قاؿ: اذهب  ف نت حرة المحسنيف"
، كجز د  قاؿ الحسف: ما جز ده أحب إل  مف جز د مىيبدو ردها ىاحبوا بىبرو

   بو ردها ىاحبوا بحجـ 
كناف محمد بف المنندر إذا   ب  ج   لمن يقكؿ: ما أشبوؾ بسيدؾ! كقاؿ أبك ذر: 

 نيؼ ينكف حجيمان مف يه ب  ج  حمارن كس جن كهرن 
جز ان شديدان، فك ظن اليجماص فجـ يتيظ؛ فد ؿ م نث كقاؿ: كمات ابفه لجرشيد فجزع 

أت ذم ل  ف  النلـ? قاؿ: تنجـ  فنشؼ  ف رأسن كقاـ بيف يدين، كقاؿ: يا أمير 
المؤمنيف، أنا رجؿ، كقد تشبوت بالنساص نما ترل، ف م ش ص ننت تىنط لك ناف ابنؾ 

 الدار ف  ا حياص كناف  ج  ىكرت ، فاتيظ بن كأ رج النكاحات مف 
 قاؿ كهب: منتكبه ف  النتب القديمد: إف ننتـ تريدكف رحمت  فارحمكا  بادم 

 كقاؿ جيفر بف محمد حسف الجكار  مارة الديار كمثراة الماؿ 
ارتاح كقاؿ: أيف نحف مف هذن الطريقد، إل  اهلل  -حرسن اهلل  -كلما قرأ هذا الجزص 

 المشتن  

w  اللٍلة الخامسة والعشروناللٍلة الخامسة والعشرون
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ل  أم  -اهلل دكلتن أداـ  -كقاؿ  ليجدن: أحب أف أسمط نلمان ف  مراتب النظـ كالنثر، كا 
حدو ينتوياف، ك ج  أم شنؿ يتفقاف، كأيوما أجمط لجفايدة، كأرجط باليايدة، كأد ؿ ف  
الىنا د، كأكل  بالبرا د?? فناف الجكاب: إف النلـ  ج  النلـ ىيب  قاؿ: كلـ? 

مد فيوا  ج  ىكر كشنكلوا الت  تنقسـ بيف الميقكؿ قجت:  ف النلـ  ج  ا مكر الميت
كبيف ما ينكف بالحس ممنف، كف اص هذا متسط، كالمجاؿ فين م تجؼ  ف ما النلـ  ج  
النلـ فونن يدكر  ج  نفسن، كيجتبس بي ن ببي ن؛ كلوذا شؽ النحك كما أشبن النحك 

 مف المنطؽ، كنذلؾ النثر كالشير ك ج  ذلؾ 
هذيف الفنيف  ركبان مف القكؿ لـ يبيدكا فيوا مف الكىؼ الحسف، كقد قاؿ الناس ف  

كاإلنىاؼ المحمكد، كالتنافس المقبكؿ، إال ما  الطن مف التيىب كالمحؾ،  ف 
ىاحب هذيف ال جقيف ال ي جك مف بيض المنابرة كالمهالطد كبقدر ذلؾ يىير لن 

مف البجكغ بوا، كهذن آفده مد ؿه فيما يراد تحقيقن مف بياف الحجد أك قىكرها  ما يراـ 
ميتر ده ف  أمكر الديف كالدنيا، كال مطمط ف  زكالوا،  نوا ناشيده مف الطبايط 

الم تجفد، كاليادات السييد، لنن  مط هذن الشكند الحادة، كال طد النادة؛ أقكؿ ما ك يتن 
ف  ف ش صه ينكف شنلن لذلؾ كىجت ن بن  ف أرباب هذا الش ف، كالمنتميف لوذا الفف، كا 

ف  تنميلن لجشرح، كاستييابان لجباب، كىمدان لجهايد، كأ ذان بالحياطد، كأ ذان بالحياطد، كا 
 ناف المنتو  منن  ير مطمكع فين، كال مكىكؿو إلين؛ كاهلل المييف 

ما مف ند  قاؿ شي نا أبك سجيماف: النلـ ينبيث ف  أكؿ مبادين إما مف  فك البديود، كا 
ما أف ينكف مر  نبان منوما، كفين قكاهما با نثر كا قؿ؛ فف يجد  فك البديود الركيد، كا 

أنن ينكف أىف ، كف يجد ند الركيد أنن ينكف أشف ، كف يجد المرنب منوما أنن ينكف 
أكف ؛ ك يب  فك البديود أف تنكف ىكرة اليقؿ فين أقؿ؛ ك يب ند الركيد أف تنكف 

منوما: ا  جب كا  يؼ؛ ىكرة الحس فين أقؿ، ك يب المرنب منوما بقدر قسطن 
 ج  أنن إف  جص هذا المرنب مف شكايب التنجؼ، كشكايف التيسؼ، ناف بجيهان مقبكالن 
راييان حجكان، تحت نن الىدكر، كت تجسن اآلذاف، كتنتوبن المجالس، كيتنافس فين المنافس 

لمرنب بيد المنافس، كالتفا ؿ الكاقط بيف البجهاص ف  النظـ كالنثر، إنما هك ف  هذا ا w
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الذم يسم  ت ليفان كرىفان؛ كقد يجكز أف تنكف ىكرة اليقؿ ف  البديود أك ق، كأف 
تنكف ىكرة الحس ف  الركيد الكح إال أف ذلؾ مف  رايب آثار النفس كنكادر أفياؿ 

 الطبييد، كالمدار  ج  اليمكد الذم سجؼ نيتن، كرسا أىجن 
أىؿ النلـ، كالنظـ فر ن؛ كسميت أبا  ابدو النر   ىالق بف  ج  يقكؿ: النثر 

كا ىؿ أشرؼ مف الفرع، كالفرع أنقص مف ا ىؿ؛ لنف لنؿ كاحد منوما زايناته 
كشاينات، ف ما زاينات النثر فو  ظاهرةه،  ف جميط الناس ف  أكؿ نلموـ يقىدكف 
نما يتير كف لجنظـ ف  الثان  بدا يدو  ار د، كسببو با ث، كأمرو مييف   النثر، كا 

شرفن أي ان أف النتب القديمد كالحديثد النازلد مف السماص  ج  ألسند الرسؿ قاؿ: كمف 
بالت ييد اإللو  مط ا تلؼ الجهات نجوا منثكرةه مبسكطد، متبايند ا كزاف، متبا دة 

ا بنيد، م تجفد التىاريؼ، ال تناقد لجكزف، كال تد ؿ ف  ا  اريض؛ هذا أمره ال يجكز 
 ترض  جين بما يحر ن أف يقابجن ما يدح ن، أك يي

قاؿ: كمف شرفن أي ان أف الكحدة فين أظور، كأثرها فين أشور، كالتنجؼ منن أبيد، كهك 
إل  الىفاص أقرب، كال تكجد الكحدة  البدن  ج  ش ص إال ناف ذلؾ دليلن  ج  حسف ذلؾ 

 الش ص كبقاين، كبواين كنقاين 
نذلؾ هك طبيي ه بالبدأة، كالبدأة قاؿ: كمف ف يجد النثر أي ان نما أنن إلو  بالكحدة، 

 ف  الطبيييات كحدة، نما أف الكحدة ف  اإللويات بدأة، كهذا نلـه  طير 
قاؿ: أال ترل أف اإلنساف ال ينطؽ ف  أكؿ حالن مف لدف طفكليتن إل  زمافو مديدو إال 

س نذلؾ بالمنثكر المتبدد، كالميسكر المتردد؛ كال يجوـ إال ذاؾ، كال ينا   إال بذاؾ؛ كلب
،  نن ىنا  ؛ أال ترل أنن دا ؿه ف  حىار اليركض كأسر الكزف كقيد  المنظـك

الت ليؼ، مط تكق  النسر، كاحتماؿ أىناؼ الزحاؼ،  نن لما هبطت درجتن  ف تجؾ 
 الربكة الياليد، د جتن اآلفد مف نؿ ناحيد 

الجكاب:  قاؿ: فوف قيؿ: إف النظـ قد سبؽ اليركض بالذكؽ، كالذكؽ طبا  ؛ قيؿ ف 
ف ناف طبا يان فونن م دـك الفنر، كالفنر مفتاح الىنايط البشريد، نما أف  الذكؽ كا 

w اإللواـ مست دـ لجفنر، كاإللواـ مفتاح ا مكر اإللويد 
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قاؿ: كمف شرؼ النثر أي ان أنن مبرأه مف التنجؼ، منزنه  ف ال ركرة،  ن ه  ف 
كالتنرير، كما هك أنثر مف هذا مما هك  اال تذار كاالفتقار، كالتقديـ كالت  ير، كالحذؼ

 مدكف ف  نتب القكاف  كاليركض  ربابوا الذيف استنفدكا  ايتوـ فيوا 
كقاؿ  يس  الكزير: النثر مف قبؿ اليقؿ، كالنظـ مف قبؿ الحس، كلد كؿ النظـ ف  
ظ  الحس د جت إلين اآلفد، ك جبت  جين ال ركرة، كاحتيى إل  اإل  اص  ما ال 

 ف  ا ىؿ الذم هك النثر  يجكز مثجن
: النثر نالحرة، كالنظـ -كناف مف فىحاص أهؿ اليىر باليراؽ  -كقاؿ ابف طرارة 

نا مد، كا مد قد تنكف أحسف كجوان، كأدمث شمايؿ، كأحج  حرنات؛ إال أنوا ال 
 تكىؼ بنـر جكهر الحرة كال بشرؼ  رقوا ك تؽ نفسوا كف ؿ حيايوا 

 تيال  ف  التنزيؿ: "إذا رأيتوـ حسبتوـ لؤلؤان منثكران" كلـ يقؿ: كقاؿ: كلشرؼ النثر قاؿ اهلل
ف ناف انتثارها  ج  نظاـ، إال أف نظاموا ف  حد  لؤلؤان منظكمان؛ كنجـك السماص منتثرة كا 

اليقؿ، كانتثارها ف  حد الحس،  ف الحنمد إذا  طيت نفسوا نانت الهجبد لجىكرة 
 القايمد بالقدرة 

ناتب رنف الدكلد: النلـ المنثكر أشبن بالكش ، كالمنظـك أشبن كقاؿ أحمد بف محمد 
 بالنير الم طط، كالكش  يركؽ ما ال يركؽ  يرن 

 كيقاؿ: ننا ف  نثار فلف، كال يقاؿ: ننا ف  نظاـ فلف 
كقاؿ ابف هندك الناتب: إذا نظر ف  النظـ كالنثر  ج  استيياب أحكالوما كشرايطوما، 

كتكاليوما ناف أف المنظـك فين نثره مف كجن، كالمنثكر فين نظـه كاالطلع  ج  هكاديوما 
 مف كجن، كلكال أنوما يستوماف هذا النيت لما ايتجفا كال ا تجفا 

كقاؿ ابف نيب ا نىارم: مف شرؼ النثر أف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ لـ ينطؽ إال 
ان كرا يان، كما سجب النظـ إال بن آمران كناهيان، كمست بران كم بران، كهاديان ككا ظان، ك ا ب

لوبكطن  ف درجد النثر، كال نزن  نن إال لما فين مف النقص، كلك تساكيا لنطؽ بوما، 
كلما ا تجفا  ص ب شرفوما الذم هك أجكؿ ف  جميط المكا ط، كأججب لنؿ ما يطجب 

w مف المنافط 
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يثن  ند نؿ فوذا قجيؿ مف نثير مما ينكف تبىرةن لبا   هذا الش ف، كلمف يتك   حد
 إنساف 

كأما ما يف ؿ بن النظـ  ج  النثر ف شياص سميناها مف هؤالص اليجماص الذيف نانت سماص 
 جموـ دركران، كبحر أدبوـ متلطمان، كركض ف جوـ مزدهران، كشمس حنمتوـ طاليد، 
كنار بل توـ مشتيجد، كأنا آت   ج  ما يح رن  مف ذلؾ، منسكبان إليوـ، كمحسكبان 

 كف حقوـ بن مق يان، كذنرهـ  ج  مر الزماف طريان لوـ، لين
قاؿ السلم : مف ف ايؿ النظـ أف ىار لنا ىنا دن برأسوا، كتنجـ الناس ف  قكافيوا، 
كتكسيكا ف  تىاريفوا كأ اري وا، كتىرفكا بحكرها، كاطجيكا  ج   جايب ما است زف 

هنذا النثر، فونن قىر  ف  فيوا مف آثار الطبييد الشريفد، كشكاهد القدرة الىادقد؛ كما
هذن الذركة الشام د، كالقجد الياليد؛ فىار بذلؾ بذلدن لنافد الناطقيف مف ال اىد 

 كاليامد كالنساص كالىبياف 
كقاؿ أي ان: مف ف ايؿ النظـ أنن ال يهن  كال يحدم إال بجيدن كال يؤهؿ لجحف الطنطند، 

نقرات، كالحرنات كالسننات ال كال يحج  باإليقاع الىحيق  يرن،  ف الطنطنات كال
تتناسب إال بيد اشتماؿ الكزف كالنظـ  جيوا، كلك ناف فيؿ هذا بالنثر ناف منقكىان، نما 

لك لـ يفيؿ هذا بالنظـ لناف محسكسان؛ كالهناص ميركؼ الشرؼ،  جيب ا ثر،  زيز 
الطرب القدر، ظاهر النفط ف  ميايند الركح، كمنا اة اليقؿ، كتنبين النفس، كاجتلب 

ظوار النجدة، كانتساب  ذنار اليود، كا  ثارة الوزة، كا  ادة اليزة، كا  كتفريى النرب؛ كا 
 السجكة؛ كما ال يحى   ددن 

كيقاؿ: ما أحسف هذن الرسالد لك ناف فيوا بيته مف الشير، كال يقاؿ: ما أحسف هذا 
ر الشير لك ناف فين ش صه مف النثر،  ف ىكرة المنظـك محفكظد، كىكرة المنثك 

  اييد 
كقاؿ ابف نباتد: مف ف ؿ النظـ أف الشكاهد ال تكجد إال فين، كالحجى ال تؤ ذ إال منن، 
أ ن  اف اليجماص كالحنماص كالفقواص كالنحكييف كالجهكييف يقكلكف: قاؿ الشا ر؛ كهذا نثيره 

wف  الشير، كالشير قد أت  بن، فيج  هذا الشا ر هك ىاحب الحجد، كالشير هك 
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 الحجد 
ذا تتبيت جكايز الشيراص الت  كىجت كقاؿ  ال الط: لجشيراص حجبد، كليس لجبجهاص حجبد، كا 

إليوـ مف ال جفاص ككالة اليوكد كا مراص كالكالة ف  مقاماتوـ المؤر د، كمجالسوـ الفا رة، 
ذا تتبيت هذن  كأنديتوـ المشوكرة، كجدتوا  ارجدن  ف الحىر، بييدةن مف اإلحىاص؛ كا 

ر لـ نجد شييان مف ذلؾ؛ كالناس يقكلكف: ما أنمؿ هذا البجي  لك الحاؿ  ىحاب النث
قرض الشير! كال يقكلكف: ما أشير هذا الشا ر لك قدر  ج  النثر! كهذا لهن  الناظـ 
 ف الناثر، كفقر الناثر إل  الناظـ؛ كقد قدـ الناس أبا  ج  البىير  ج  أب  الييناص، 

لسيفيف ف  الحكمتيف، كفاز بالقدحيف  ف أبا  ج  جمط بيف الف يجتيف، ك رب با
 الميجييف ف  المنانيف 

كقاؿ لنا ا نىارم: سميت ابف ثكابد الناتب يقكؿ: لك تىفحنا ما ىار إل  أىحاب 
النثر مف نتاب البل د، كال طباص الذيف ذبكا  ف الدكلد، كتنجمكا ف  ىنكؼ أحداثوا 

كرتؽ بن الفتؽ، كأىجق بن الفاسد،  كفنكف ما جرل الجيؿ كالنوار بن؛ مما فتؽ بن الرتؽ،
كلـ بن الشيث، كقرب بن البييد، كبيد بن القريب، كحقؽ بن الحؽ، كأبطؿ بن الباطؿ، 

لناف يكف   ج  نؿ ما ىار إل  جميط مف قاؿ الشير كالؾ القىيد، كلوى بالقريض، 
؛ كأيف مف يفت ر ، كانىرؼ انىراؼ المحرـك  كاستماح بالمرحمد؛ ككقؼ مكقؼ المظجـك
بالقريض، كيدؿ بالنظـ، كيباه  بالبديود، مف كزير ال جيفد، كمف ىاحب السر، كممف 
ليس بيف لسانن كلساف ىاحبن كاسطد، كال بيف أذنن كأذنن حجاب?! كمت  نانت الحاجد 
إل  الشيراص نالحاجد إل  الكزراص?! كمت  قاـ كزير لشا ر لج دمد أك لجتنرمد?! كمت  

كت ميؿ?! بؿ ال ترل شا ران إال قايمان بيف يدم  جيفدو أك  قيد شا ره لكزير  ج  رجاص
كزيرو أك أميرو باسط اليد، ممدكد النؼ، يستيطؼ طالبان، كيسترحـ سايلن؛ هذا مط الذلد 
كالوكاف، كال كؼ مف ال يبد كالحرماف، ك طر الرد  جين ف  لفظو يمر، كا  رابو يجرم، 

قجيان مشينان بما يظف بن مف الوجاص الذم كاستيارةو تيرض، كننايدو تيترض، ثـ ينكف م
ربما دالن ف  حكمد المكت، كقد برأ اهلل تيال  بوحسانن القديـ كمنن الجسيـ ىاحب 

w البل د مف هذا نجن، كنفان مؤكند الهدر بن، كال رر فين 
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قاؿ: كناف ابف ثكابد إذا جاؿ ف  هذن ا نناؼ ال يجحؽ ش كن، كال يشؽ  بارن، كال يطمط 
 بن ف  جكا

قاؿ: كلن مناظراته كاسيده ف  هذا الباب مط جما دو مف أهؿ زمانن ناق كن ك ار كن، 
كناشفكن ككاجوكن؛ فثبت لوـ، كانتىؼ منوـ، كأرب   جيوـ، كلـ يقجط  ف مسالطتوـ 

 كمبالطتوـ إل  أف ننىكا  ج  أ قابوـ، كراجيكا ما هك أكل  بوـ 
  بحبكحد النفس؛ ال يحـك  جيوا ش صه قبؿ قاؿ أبك سجيماف: الميان  الميقكلد بسيطده ف

الفنر، فوذا لقيوا الفنر بالذهف الكثيؽ كالفوـ الدقيؽ الق  ذلؾ إل  اليبارة، كاليبارة حينيذ 
تترنب بيف كزفو هك النظـ لجشير، كبيف كزف هك سياقن الحديث؛ كنؿ هذا راجطه إل  

مقبكؿو أك ممجكج، كذكؽو نسبدو ىحيحد أك فاسدة، كىكرةو حسناص أك قبيحد، كت ليؼو 
حجكو أك مر كطريؽو سوؿو أك ك ر، كاقت ابو مف ؿو أك مردكد، كاحتجاجو قاططو أك 
 مقطكع، كبرهافو مسفرو أك مظجـ، كمتناكؿو بييدو أك قريب، كمسمكعو م لكؼو أك  ريب 

قاؿ: فوذا ناف ا مر ف  هذن الحاؿ  ج  ما كىفنا فججنثر ف يجتن الت  ال تننر، كلجنظـ 
شرفن الذم ال يجحد كال يستر،  ف مناقب النثر ف  مقابجد مناقب النظـ، كمثالب النظـ 

ف  مقابجد مثالب النثر؛ كالذم البد منن فيوما السلمد كالدقد، كتجنب اليكيص، كما 
 يحتاج إل  الت كيؿ كالت جيص 

 كقد قاؿ بيض اليرب:  ير النلـ ما لـ يحتى مين إل  نلـ 
  مججس ا  فش فسمط نلـ أهجن ف  النحك كما يد ؿ مين، فحار ككقؼ أ راب ه  ج

ك جب، كأطرؽ ككسكس، فقاؿ لن ا  فش: ما تسمط يا أ ا اليرب? قاؿ: أرانـ تتنجمكف 
 بنلمنا ف  نلمنا بما ليس مف نلمنا 

 كقاؿ أ راب ه آ ر: 

  حت  سميت نلـ الزنى كالرـك  مازاؿ أ ذهـ ف  النحك ييجمن 

سجيماف: نحك اليرب فطرة، كنحكنا فطند؛ فجك ناف إل  النماؿ سبيؿه لنانت كقاؿ أبك 
 فطرتوـ لنا مط فطنتنا، أك نانت فطنتنا لوـ مط فطرتوـ 

wكقاؿ: لما تميزت ا شياص ف  ا ىكؿ، تلقت ببيض التشابن ف  الفركع، كلما تباينت 
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افترقت مجتميد، ا شياص بالطبايط، ت لفت بالمشانجد ف  الىنايط، فىارت مف حيث 
آتيدن  ج  نؿ ش ص،  - ز كجؿ  -كمف حيث اجتميت مفترقد، لتنكف قدرة اهلل 

 كحنمتن مكجكدةن ف  نؿ ش ص، كمشييتن نافذةن ف  نؿ ش ص 
كقد أنشد بيض ا  راب ما يقت   هذا المناف رسمن فين،  نن مكافؽ لما نحف فين ف  

 ذنرن ككىفن 
 قاؿ: 

 ت سيس نحكهـ هذا الذم ابتد ػكا  مػفماذا لقيت مف المستيربػيف ك 

  مين ن ي الؼ ما قاسكا كما ك يكا  إف قجت قافيدن فػين ينػكف لػوػا

 كذاؾ نىبه كهذا ليس يرتػفػط  قالكا لحنت كهذا الحرؼ من فضه 

 كبيف زيدو كطاؿ ال رب كالكجػط  كحرشكا بيف  بد اهلل كاجتػوػدكا

 لمجكس كال تبن  بوا الػبػيطنار ا  إن  نش ت ب رضو ال تشػب بػوػا

 لنف بوا الويؽ كالسيداف كالىػدع  كال يطا القرد كال نزير ساحتػوػا

 ما تيرفكف كما لـ تيرفكا فد ػكا  ما نؿ قكل  ميركؼه لنـ ف ػذكا

 كآ ريف  ج  إ رابوـ طبػيػكا  نـ بيف قكـو قد احتالكا لمنطقػوػـ

  كـو رككا بيض الذم سميكاكبيف ق  كبيف قػـك رأكا شػييان مػيػايندن 

 فوذا هذا 
كقاؿ أبك سجيماف: البل د  ركب: فمنوا بل د الشير كمنوا بل د ال طابد كمنن 
بل د النثر، كمنوا بل د المثؿ، كمنوا بل د اليقؿ، كمنوا بل د البديود، كمنوا 

 بل د الت كيؿ 
مف نؿ ناحيد منشكفان، كالجفظ قاؿ: ف ما بل د الشير ف ف ينكف نحكن مقبكالن، كالمين  

مف الهريب برييان، كالننايد لطيفد، كالتىريق احتجاجان، كالمؤا اة مكجكدة، كالمكاصمد 
 ظاهرة 

wكأما بل د ال طابد ف ف ينكف الجفظ قريبان، كاإلشارة فيوا  البد، كالسجط  جيوا مستكليان، 
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 ابوا شكارد إبؿ كالكهـ ف  أ يافوا سابحان، كتنكف فقرها قىاران، كينكف رن
كأما بل د النثر ف ف ينكف الجفظ متناكالن، كالمين  مشوكران، كالتوذيب مستيملن، كالت ليؼ 

سولن، كالمراد سجيمان، كالركنؽ  اليان، كالحكاش  رقيقد، كالىفايق مىقكلد، كا مثجد 
  فيفد الم  ذ، كالوكادم متىجد، كا  جاز مفىجد 

الجفظ مقت بان، كالحذؼ محتملن، كالىكرة محفكظد، كأما بل د المثؿ ف ف ينكف 
 كالمرم  لطيفان، كالتجكيق نافيان، كاإلشارة مهنيد، كاليبارة سايرة 

كأما بل د اليقؿ ف ف ينكف نىيب المفوـك مف النلـ أسبؽ إل  النفس مف مسمك ن 
حركؼ، إل  ا ذف، كتنكف الفايدة مف طريؽ المين  أبج  مف ترىيط الجفظ، كتقفيد ال

كتنكف البساطد فين أ جب مف الترنيب، كينكف المقىكد مجحكظان ف   رض السنف، 
 كالمرم  يتجق  بالكهـ لحسف الترتيب 

كأما بل د البديود ف ف ينكف انحياش الجفظ لجفظ ف  كزف انحياش المين  لجمين ، 
ف ييثر كهناؾ يقط التيجب لجسامط،  نن يوجـ بفومن  ج  ما ال يظف أنن يظفر بن نم

بم مكلن،  ج   فجدو مف ت ميجن، كالبديود قدرةه ركحانيد، ف  جبجدو بشريد، نما أف الركيد 
 ىكرةه بشريد، ف  جبجدو ركحانيد 

كأما بل د الت كيؿ فو  الت  تحكج لهمك وا إل  التدبر كالتىفق، كهذاف يفيداف مف 
  أسرار ميان  الديف كالدنيا، المسمكع كجكهان م تجفد نثيرةن نافيدن، كبوذن البل د يتسط ف

كه  الت  ت كلوا اليجماص باالستنباط مف نلـ اهلل  ز كجؿ كنلـ رسكلن ىج  اهلل  جين 
كسجـ ف  الحراـ كالحلؿ، كالحظر كاإلباحد، كا مر كالنو ، ك ير ذلؾ مما ينثر؛ كبوا 

ا؛ كلقد فقدت هذن تفا جكا، ك جيوا تجادلكا، كفيوا تنافسكا، كمنوا استمجكا، كبوا اشتهجك 
البل د لفقد الركح نجن، كبطؿ االستنباط أكلن كآ رن، كجكالف النفس كا تىار الفنر 
إنما ينكناف بوذا النمط ف  أ ماؽ هذا الفف؛ كها هنا تنثاؿ الفكايد، كتنثر اليجايب، 

كتتلقق ال كاطر، كتتلحؽ الومـ، كمف أججوا يستياف بقكل البل ات المتقدمد 
نارة المراد بالىفات ا لممثجد، حت  تنكف مييندن كرافدةن ف  إثارة المين  المدفكف، كا 
w الم زكف 
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كأمثجد هذن ا بكاب مكجكدةه ف  النتب، كلكال ذلؾ لرسمت ف  هذا المناف لنؿ فف مثاالن 
كشنجت شنلن، كلك فيجت ذلؾ لننت منرران لما قد سبؽ إلين، كمتنجفان ما قد لقف مف قبؿ 

  هذا الش ف قد ك ط  نا ك ف  يرنا مؤكند ال كض فين، كالتين  بن،  ج  أف الزهد ف
كالتكفر  جين، كتقديمن  ج  ما هك أهـ منن، أ ن  طجب القكت الذم ليس إلين سبيؿ إال 

راقد ماص الكجن، كند البدف، كتجرع ا س ، كمقاساة  ببيط الديف، كا  لؽ المركصة، كا 
 كألكاف؛ كاهلل المستياف  الحرقد، كمض الحرماف، كالىبر  ج  ألكافو 

كقد ناف هذا الباب يتنافس فين أكاف ناف لج لفد بوجد، كلجنيابد  نوا بواص، كلجدياند 
ميتقد، كلجمركصة  اشؽ، كلج ير منتوز، كلجىدؽ مؤثر، كلألدب شراة، كلجبياف سكؽ، 
ر، كلجىكاب طالب، كف  اليجـ را ب؛ ف ما اليـك كاليد  نن مقبك د، كالذيؿ دكنن مشم
 كالمتحج  بجمالن مطركد، كالمباه  بشرفن مبيد، فما يىنط بن، كهلل أمره هك بالهن 

كقاؿ ابف دأب: قاؿ ل  ابف مكس : اجتمينا  ند  بد المجؾ بف مركاف فقاؿ: أم اآلداب 
أ جب  ج  الناس? فقجنا ف نثرنا ف  نؿ نكع؛ فقاؿ  بد المجؾ: ما الناس إل  ش ص أحكج 

توـ الت  بوا يتياكركف القكؿ، كيتياطكف البياف، كيتوادكف الحنـ، منوـ إل  إقامد ألسن
كيست رجكف  كامض اليجـ مف م ابيوا؛ كيجميكف ما تفرؽ منوا؛ إف النلـ فارؽه 

، ك ياصه يججك ظجـ ا  اليط، كحاجد الناس إلين نحاجتوـ إل  مكاد  لجحنـ بيف ال ىـك
 ا  ذيد 

 كقد قاؿ زهير: 

 كالدـ فجـ يبؽ إال ىكرة الجحـ  فؤادن لساف الفت  نىؼه كنىؼه 

فقجنا: لـ يقجن زهير، إنما قالن زياده ا  جـ؛ فقاؿ: ال، قالن مف هك أ ظـ تجربدن كأنطؽ 
 لسانان منن 

كقاؿ أبك الييناص: سميت اليباس بف الحسف اليجكم يىؼ نلـ رجؿ فقاؿ: نلمن 
ياة سبب؛ ن نما هك تحفد قادـ، سمقه سوؿ، ن ف بينن كبيف القجكب نسب، كبينن كبيف الح

 كدكاص مريض، ككاسطد قلدة 
wكرأيت أبا إسحاؽ الىاب  كهك ييجب مف فىؿو قرأن مف نتاب كرد  جين، كهك: أشير 
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 قجبؾ ي س مجاكز السبيؿ، مقىرو  ف الشكط 
كقاؿ ابف ذنكاف: سميت إبراهيـ بف اليباس الىكل  يقكؿ: ما سميت نلمان محدثان 

  أىيب ف  سوكلد، كال أبج  ف  إيجاز، مف قكؿ اليباس بف ا حنؼ: أجزؿ ف  رقد، كال
  نلنا  ج  طكؿ الجفاص مجـك  تيال  نجدد دارس اليود بيننا

 كقاطيده حبؿ الىفاص ظجـك  أناسيده ما ناف بين  كبينػوػا

كف  الجمجد، أحسف النلـ ما رؽ لفظن، كلطؼ مينان، كتأل  ركنقن، كقامت ىكرتن 
ن نن نثر، كنثرو ن نن نظـ، يطمط مشوكدن بالسمط، كيمتنط مقىكدن  ج   بيف نظـو 

ذا حجؽ أسؼ، أ ن  يبيد  ج  المحاكؿ بينؼ،  الطبط؛ حت  إذا رامن مري ه حجؽ، كا 
 كيقرب مف المتناكؿ بجطؼ 

كما رأيت أحدان تناه  ف  كىؼ النثر بجميط ما فين ك جين  ير قدامد ابف جيفر ف  
نتابن؛ قاؿ لنا  ج  بف  يس  الكزير:  رض  ج  قدامد نتابن سند المنزلد الثالثد مف 

 شريف كثجثمايد؛ كا تبرتن فكجدتن قد بال  كأحسف، كتفرد ف  كىؼ فنكف البل د ف  
المنزلد الثالثد بما لـ يشرنن فين أحد مف طريؽ الجفظ كالمين ، مما يدؿ  ج  الم تار 

 جيؿ بف أحمد ف  ك ط اليركض؛ كلنن  المجتب  كالمييب المجتنب  كلقد شانن فين ال
كجدتن هجيف الجفظ، رنيؾ البل د ف  كىؼ البل د، حت  ن ف ما يىفن ليس ما 

ييرفن، كن ف ما يدؿ بن  ير ما يدؿ  جين  كاليرب تقكؿ: فلف يدؿ كال يدؿ، حنان ابف 
قد ا  راب ، كهذا ال ينكف إال مف  زارة اليجـ، كحسف التىكر، كتكارد المين ، كن

الطبط، كتىرؼ القريحد  قاؿ: كلكال أف ا مر  ج  ما ذنرت لناف ذلؾ الطريؽ الذم 
سجنن، كالفف الذم مجنن، كالننز الذم هجـ  جين، كالنمط الذم ظفر بن؛ قد برز ف  
أحسف ميرض، كتحج  ب لطؼ نلـ، كماس ف  أطكؿ ذيؿ، كسفر  ف أحسف كجن، 

 كطجط مف أقرب نفؽ، كحجؽ ف  أبيد أفؽ 
كهك شي ه مف ججد اليجماص، كلن سوـه كاؼو ف  زمرة البجهاص  -بف المرا   يقكؿ نثيران كا
: ما أحسف ميكند النجمات القىار، المشتمجد  ج  الحنـ النبار، لمف نانت بل تن -

wف  ىنا تن بالقجـ كالجساف، فونوا تكافين  ند الحاجد، كتستىحب أ كاتوا  ج  سوكلد؛ 
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 ير؛ فونوا ت تجط بالنثر متقطيدن كمكزكند، كمنتثرةن كمن كدة كهنذا مىاريط أبيات الش
قاؿ ل  ابف  بيدو الناتب: بجهن  هذا الكىؼ  ف هذا الشي ؛ فبجكتن بالتتبط فكجدتن 
 ج  ما قاؿ؛ كما أشبن ما ذنرن إال بالىرة الميدة  ند اإلنساف، لما يحتاج إلين ف  

 الكقت الموـ كا مر المجـ؛ فوذا هذا 
: قدـ هذا الباب فقد أت   ج  ما لـ أظف أنن -أداـ اهلل دكلتن، كنبت أ داصن  -فقاؿ 

 إذا شيت؛ كانىرفت  -يؤت   جين كيوتدل إلين 
  اللٍلة السادسة والعشروناللٍلة السادسة والعشرون

ثـ قاؿ: كما أمثجد النجمات القىار الت  أكم  إليوا ذلؾ الشي ? فناف مف الجكاب: إف 
مف است ار، كال ندـ مف استشار  نؿ  زيزو هذا الباب كاسط، نحك قكؿ القايؿ: ما  اب 

 د ؿ تحت القدرة فوك ذليؿ 
 نـ مف أدبتن الحنمد، كأحنمتن التجربد  الت ا ف رايد التبايف  المرص ما  اش ف  

 تجريب 
 كالييش  ذؿه كلـك  الدهػر يكـه كيـك

    كأنثر أسباب النجاح مط الياس

حساف إلين، كمهترو باليسر  جين  الحرب مف لـ يقدمن حـز أ رن  جز  نـ مستدرجو باإل
 متجفد اليباد مذهبده لجطارؼ كالتلد 

  ليس المقؿ  ف الزماف برا  

 مف  اؽ ىدرن اتسط لسانن 
  كحسبؾ داصن أف تىق كتسجما

اليياؿ سكس الماؿ  المكت الفادح  يره مف الزم الفا ق  احذركا نفاد النيـ، فما نؿ 
ساطوا  ينفيؾ مف شرو سما ن  النريـ ال يجيف  ج  قسر، شاردو مردكد   ير ا مكر أك 

 كال يقتسر  ج  يسر  ما أدرؾ النماـ ث ران، كال محا  اران 

w  كمف يبؾ حكالن ناملن فقد ا تذر
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  إف المطامط فقر كالهن  الياس

  كا مر تحقرن كقد ينم 

  رب نبيرو هاجن ىهير

  ذهب الق اص بحيجد ا قكاـ

  جؿ الحجيـكقد يستجوؿ الر 

ذا م   ش صه ن ف لـ يفيؿ   كا 

مف  رؼ بالحنمد الحظتن الييكف بالويبد  البطند تذهب الفطند، إف المقدرة تذهب 
الحفيظد  مف ثقؿ  ج  ىديقن  ؼ  ج   دكن  زيادة لساف  ج   قؿو  د د، كزيادة 

  قؿو  ج  منطؽ هجند 
  كحاجد مف  اش ال تنق  

 ان مف أطاع هكان، أ ط   دكن من
   ند الشدايد تذهب ا حقاد

 احذر ىر ات البه  كفجتات المزاح 
  كمف يس ؿ الىيجكؾ أيف مذاهبن

المرص ييجز ال المحالد ذؿ الطالب بقدر حاجتن، إذا ازدحـ الجكاب  ف  الىكاب  
النريـ لجنريـ مجؿ  مكته ف  قكةو ك زو  يره مف حياةو ف  ذؿو ك جز   دؿ السجطاف 

زماف  مف تكق  سجـ، كمف توكر ندـ، مف أسرع إل  الناس بما  يره مف  ىب ال
ينرهكف، قالكا فين ما ال ييجمكف  ال ر  يره مف الفاقد،   ه ىامت  يره مف   و 
 ناطؽ  ربما سكد الماؿ  ير السيد، كقكم  ير ا يد  كهؿ يدفط ريب المنيد الحيؿ 

  المكت حتـه ف  رقاب اليباد

، كبرجاص اليفك شافيان  قجيؿه يك  ،  يره مف نثير ينس ، ليس نف  باإلقرار بالذنب  ذران 
w ج  طكؿ ال دـ ندـ، كمف كراص المرص ما لـ ييجـ  مركصتاف ظاهرتاف: الرآسد 
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كالفىاحد  مف أطاؿ ا مؿ أساص اليمؿ  ال تنجؼ ما نفيت، كال ت يط ما كليت  
 احتمؿ مف أدؿ  جيؾ، كأقبؿ ممف ا تذر إليؾ 

  فه بوا اليطبإف الشجا د مقرك 

  إف النراـ  ج  ما نابوـ ىبر

لك سنت مف ال ييجـ سقط اال تلؼ  ال  ذر ف   در  ليس مف اليدؿ سر د اليذؿ  
أقبق  مؿ المقتدريف االنتقاـ  شره مف المكت، ما يتمن  لن المكت  مف جاع جشط  

ب أف المنيدة ف  الحرب أبج  مف النجدة  لؾ مف دنياؾ، ما أىجق مثكاؾ  مف أح
يطاع، ال يس ؿ ما ال يستطاع، إذا  جبتؾ نفسؾ بما تظف، فا جبوا بما تستيقف  الرد 
الجميؿ أحسف مف المطؿ الطكيؿ  القبر  يره مف الفقر  شفيط المذنب إقرارن، كتكبتن 
ا تذارن  ىحبد ا شرار، تكرث سكص الظف با  يار، ال نثير مط تبذير، كال قجيؿ مط 

 نجا مف الشر نجن تقدير  مف ىاف لسانن 
  كلربما نفط الفت  نذبن

  فمف ييدؿ إذا ظجـ ا مير

  إذا فزع الفؤاد فل رقاد

  ما اليجـ إال ما ك ان الىدر

  إف النريـ  ج  اإل كاف ذك الماؿ

  إف الفرار ال يزيد ف  ا جؿ

  إف الشفيؽ بسكص ظفو مكلط

ت الدنيا  ج  المرص أ ارتن محاسف ال تبؿ  ج  أنمد، كال تفش سرؾ إل  أمد  إذا أقبج
ذا أدبرت  نن سجبتن محاسف نفسن  ف  التجارب  جـه مست نؼه  قد  اطر مف   يرن، كا 

استهن  برأين   جيؾ   يؾ مثؿ الذم  جين لؾ  الحؽ ظؿه ظجيؿ  المكدة قرابده مستفادة  
ف   ميدـه كىكؿ  يره مف منثرو جاؼو  مف الفراغ تنكف الىبكة  مف ناؿ استطاؿ 

wتقجب ا حكاؿ  جـ جكاهر الرجاؿ  الشنر  ىمده مف النقمد  الجب مىباح اليجـ  مف 
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رنب اليججد، لـ ي مف النبكة  إزالد الركاس ، أيسر مف ت ليؼ القجكب  قارب الناس ف  
 قكلوـ، تسجـ مف  كايجوـ، كترتط ف  حدايقوـ   اشر أ اؾ بالحسن   الحسد أهجؾ 

 ؽ الىبر   ير ما رمت ما يناؿ الجسد   ذ  ج   ليقؾ ميثا
 نؿ امرلص ف  ش نن سا ػ 

  كقد ينكف مط المستيجؿ الزلؿ  قد يدرؾ المت ن  بيض حاجتن

 ـ الفقير ال ينشفن إال المكت   فد الظور أحد اليساريف  أىكؿ ا سقاـ مف ف كؿ 
أجمؿ،  الطياـ  طلؽ الدنيا مور الجند  مف  ز النفس إيثار القنا د  التكا ط بالهن 

كالنبر بالفقير أسمى  مف استياف بهير اهلل لـ يزؿ م ذكالن  مف لـ يقبؿ مف الدهر ما 
آتان طاؿ  تبن  ج  الدهر   جب المرص بنفسن أحد حساد  قجن  اليجز كالتكان  ينتجاف 
ال سجكت سجك ا  مار  اليجـ باليمؿ ينمك  مياشرة  الفاقد  إف ىبرت ىبر ا حرار، كا 

البىر، كتطرد الفنر  ال تكحشؾ الهربد ما أنست بالنفايد، فوف الفقر اإل كاف تججك 
أكحش مف الهربد  الهن  أنسه ف   ير الكطف  الهن  ف  الهربد مكىكؿ، كالفقير ف  
ا هؿ مىرـك  أكحش قرينؾ إذا ناف ف  إيحاشن أنسؾ  إذا أيسرت فنؿ أهؿو أهجؾ، 

ف أ سرت ف نت  ريبه ف  قكمؾ  مف أ لؽ الىبي اف، إلؼ ا كطاف، كالحنيف إل  كا 
اإل كاف  مف لـ ي نؼ، لـ يشرؼ   ير المكدة ما لـ تنف حذار  اديد، كال رجاص فايدة  

مف حمؿ ا مكر  ج  الق اص استراح ف  اإلقباؿ كاإلدبار حت  ينتويا  لك استحسف 
ال الناس ما أمر بن اليقؿ استقبحكا ما نو   نن اليقؿ  أقدر الناس  ج  الجكاب مف 
يه ب  النلـ ف  كقت السنكت   ، كالسنكت ف  كقت النلـ  رس  الوـ يودـ 

البدف، كينهص الييش، كيقرب ا جؿ  المكت رقيبه  ير  افؿ  المرص نوب الحكادث  
إذا تـ اليقؿ نقص النلـ  هب ما أننرت لما  رفت، كا فر ما أ  بؾ لما أر اؾ  

ف  النظـ مر، كال يتجر ن إال حر  الرأم ال الي س إحدل الراحتيف  المطؿ أحد اليذابي
 يىجق إال بالشرند، كالمجؾ ال يىجق إال بالتفرد  مف نبر  نىرن، حسف مح رن 

w  كلرب مطميدو تيكد رياحا
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  كالحمد ال يشترل إال ب ثماف

  كلنف نؾص القرح بالقرح أكجط

فكس الرجاؿ  حسبؾ مف أزهر بقكؿ، حقيؽه أف يثمر بفيؿ  السلـ أر   لجباؿ، كأبق  لن
مف  قجؾ ما أك ق  يؾ مف رشدؾ  التسكيؼ بطا د اهلل ا ترار، كحياة المرص نالش ص 

 الميار  مف بذؿ بيض  نايتن لؾ، فاجيؿ جميط شنرؾ لن 
  كلجحر مف ماؿ النريـ نىيب

 اليـك فيؿ، ك دان ثكاب 
 كالشر محذكر نرينه مجتنػب  ال ير م تاره شو  المطػجػب

 كرب قكؿ مف  مػكدو أدمػ   نػلـو أبػجػ  رب سنكتو مف

 أىبق منىكران  ج  سجطانػن  مف سجـ الناس  ج  لػسػانػن

 رب ىهػير قػدرن نػبػير  مف القجيؿ يجػمػط الػنػثػير

 كآثر الدنيا  ج  ا  ػرل نػدـ  مف باع ما يفن  بما يبق   نػـ

 ػاحػطكيبيد ا دن  كيدن  الش  قد يحـر الراج  كييط  القانط

 لـ تبؾ  يناؾ  جػ  كفػاتػن  مف لـ ينجؾ البر فػ  حػياتػن

  كالزرع ما تحىد ال ما تزر ن  الماؿ ما تنفؽ ال ما تجػمػيػن

 كرب مزحو ناف منن الحػقػد  يا رب هزؿو ناف منػن الػجػد

   البحر مستهفو  ف الػفػرات

 هذا ففه مكؼو  ج  الهايد  -أداـ اهلل أيامن  -فقاؿ 
  لٍلة السابعة العشرونلٍلة السابعة العشرونالال

ف  ليجد أ رل: ننت أحب أف أسمط نلمان ف  ننن االتفاؽ  -أداـ اهلل أيامن  -كقاؿ 
كحقيقتن، فونن مما يحار اليقؿ فين، كيزؿ حـز الحاـز مين، كأحب أي ان أف أسمط حديثان 
  ريبان فين؛ فناف مف الجكاب: إف الركايد ف  هذا الباب أنثر كأفش  مف االطلع  ج 
wسرن، كالظفر بمننكنن؛ فقاؿ: هات ما يتيجؽ بالركايد  قجت: حن  لنا أبك سجيماف ف  
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هذن ا ياـ أف ثيكدسيكس مجؾ يكناف نتب إل  ننتس الشا ر أف يزكدن بما  ندن مف 
نتب فجسفيد؛ فجمط مالن ف   يبدو   مد، كارتحؿ قاىدان نحكن، فجق  ف  تجؾ الباديد 

ا ف  مالن كهمكا بقتجن، فناشدهـ اهلل أال يقتجكن كأف ي  ذكا قكمان مف قطاع الطريؽ، فطميك 
مالن كي جكن، ف بكا، فتحير كنظر يمينان كشماالن يجتمس ميينان كناىران فجـ يجد، فرفط رأسن 
إل  السماص، كمد طرفن ف  الوكاص، فرأل نران  تطير ف  الجك محجقد، فىاح: أيتوا 

ناىر، فنكن  الطالبد بدم ؛ كاآل ذة بث رم  النران  الطايرة، قد أ جزن  المييف كال
ف حؾ الجىكص، كقاؿ بي وـ لبيض: هذا أنقص الناس  قلن، كمف ال  قؿ لن ال 
جناح ف  قتجن؛ ثـ قتجكن كأ ذكا مالن كاقتسمكن ك ادكا إل  أماننوـ؛ فجما اتىؿ الحديث 

ا شييان كلـ يقفكا  ج  ب هؿ مدينتن حزنكا كأ ظمكا ذلؾ، كتبيكا أثر قاتجن كاجتودكا فجـ يهنك 
ش ص؛ كح ر اليكنانيكف كأهؿ مدينتن إل  هينجوـ لقراصة التسابيق كالمذانرة بالحنمد 

كاليظد، كح ر الناس مف نؿ قطر كأكب، كجاص القتجد كا تجطكا بالجمط، كججسكا  ند 
بيض أساطيف الوينؿ، فوـ  ج  ذلؾ إذ مرت بوـ نران  تتنا   كتىيق، فرفط 

ككجكهوـ إل  الوكاص ينظركف ما فين فوذا نران  تىيق كتطير، كتسد الجىكص أ ينوـ 
 ج  طريؽ  -الجك؛ فت احنكا، كقاؿ بي وـ لبيض: هؤالص طالبك دـ ننتس الجاهؿ 

فسمط نلموـ بيض مف ناف قريبان منوـ ف  بر السجطاف ف  ذهـ كشدد  -االستوزاص 
المطالبد بدمن، لك نانكا ييقجكف أف  جيوـ، كطالبوـ ف قركا بقتجن، فقتجوـ؛ فنانت النران  

 الطالب لوـ بالمرىاد 
ف ناف  اطب النران  فونن أشار بن إل  رب النران   كقاؿ لنا أبك سجيماف: إف ننتس كا 

ك القوا، كلـ يطؿ اهلل دمن كال سد  نن باب إجابتن؛ فسبحانن نيؼ يوي ص ا سباب، 
 كيفتق ا بكاب، كيرفط الحجاب بيد الحجاب 

ذا  جب: قجت: قاؿ لنا أبك سجيماف: نؿ ما جوؿ سببن مف ناحيد الحس فقاؿ: ه
باليادة، كمف ناحيد الطبييد باإلمناف، كمف ناحيد النفس بالتوييد، كمف ناحيد اليقؿ 

فوك ميجكبه منن، ميجكزه  نن، مسجـه لمف لن  -بالتجكيز، كمف ناحيد اإللن بالتكفيؽ 
w حنمد البالهد، كاإلحساف السابؽ القدرة المحيطد، كالمشييد النافذة، كال
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كلقد حن  أبك الحسف الفر   ف  أمر االتفاؽ شييان ظريفان  ف بيض إ كانن قاؿ: 
 رجنا إل  بيض المتنزهات كمينا جره نىيد بن السمان ، كننا جما د، فقاؿ حدثه 

، كأنا أىيد بيدم؛ يقكؿ ذلؾ  ج  -كناف أىهرنا سنان  -ناف مينا  : أنتـ تىديكف بجرو
ود المزح؛ فرم  بيد قجيؿ فاتفؽ لن أف أثار سمان ، ف سرع إلين كنحف ال نيجـ أنن أ ذ ج

 -مف  ير أف ننكف رأينا  نزيران  -شييان، فقجنا لن  ج  طريؽ اليبث: احذر ال نزير 
فالتفت فز ان كفر مكليان، فاتفؽ لن أف رأل  نزيران منن  ير بييد، ف قبؿ إلينا مسر ان هاربان 

 ر كالسمان  بيدن كقد ىادن مف ال نزي
كننت ف  الباديد ف  ىفر سند أربط ك مسيف منىرفان مف الحى كمي  جما ده مف 

إال أنا  -الىكفيد، فجحقنا جوده مف  كز القكت كتيذر ما يمسؾ الركح ف  حديث طكيؿ 
إل  ش ص مف  -بالحيجد الجطيفد منا، كالىنط الجميؿ مف اهلل تيال   -كىجنا مف زبالد 

يؽ؛ فانتشيت أنفسنا بن، ك نمنان، كرأينان نفحدن مف نفحات اهلل تيال  النريـ؛ فجيجنان الدق
زادنا، كسرنا؛ فجما بجهنا المنزؿ قيدنا لنمارس ذلؾ الدقيؽ، كلقطنا البير كدقاؽ الحطب، 

كناف  ندنا أنن مينا، كأننا قد  -فجما أجمينا  ج  اليجف كالمجؾ لـ نجد الحراؽ 
تنا حيرة شديدة، كرنبنا  ـه  الب، كسففنا مف ذلؾ الدقيؽ شييان، فما فد ج -استظورنان 

ساغ كال قبجتن الطبييد، كبتنا ليجتنا طاكيف ساهريف، قد  لنا النمد، كمجننا الكجـك 
كا سؼ؛ فقاؿ بي نا: هذا لما كجدنا الدقيؽ?! كأىبحنا كرنبنا قد استر ت، ك يكننا قد 

كنربان؛ ك دنا إل  ما ننا فين قبؿ بزيادة حسرةو مف   ارت، كأحدنا ال يحدث ىاحبن  مان 
النظر إل  الدقيؽ؛ كقاؿ ىاحبه لنا: نرم  بجراب الدقيؽ حت  نجق  حمجن كثقجن ف  
طكؿ هذا الطريؽ؛ فقجنا: ليس هذا بىكاب، كما ي رنا أف ينكف مينا، فجيجنا أف نرل 

لر بو لحؽ قكمان مف بن   رنبان أك نجق  حطبان  كنانت الباديد  اليدن ف  ذلؾ الكقت،
نلب مف جود أ دايوـ، فجـ ينف يجتاز بوا ف  ذلؾ الكقت  ريب  كبقينا نذلؾ إل  
اليـك الثالث، كنحف نلحؽ كنجاهد ف  المش ؛ فجما ناف اليىر مف ذلؾ اليـك ننت 

أسير أماـ القـك أجريوـ كأس لوـ، كننت نالحاطب لوـ: إذا  ثرنا بحراؽو كظفرنا بفتيجد؛ 
wجدكا  رقدن مجفكفد فيوا حراؽ، فوججكا كنبركا، كرفيكا أىكاتوـ؛ فقجت نالمتيجب: ما فك 
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ال بر? قالكا: البشرل؛ قجت: كما ذاؾ? قالكا: هذن  رقد مجيت حراقان، فل تسؿ  ما دهانا 
مف الفرح كاالستبشار؛ كثاب إلينا مف السركر كاالرتياح، كزاؿ  نا مف االن زاؿ 

مناننا ذلؾ، كلقطنا البير، كأثرنا الكقكد، كأججنا ناران  ظيمد، كاالننسار، كقيدنا ف  
كمجننا الدقيؽ نجن مجندن كاحدةن كناف أربييف رطلن، كناف ذلؾ بل نا إل  القادسيد؛ فجما 

دنكنا منوا تجقانا بشر مف أهجوا، كقالكا لنا: نيؼ سجمتـ ف  هذن الطريؽ مط اليكز 
ييد، كيسوؿ نؿ شديد، كيىنط لج ييؼ حت  كال كؼ? فقجنا: لطؼ اهلل يقرب نؿ ب

 يتيجب القكم 
كليس أحده مف  جؽ اهلل يجحد هذا القكؿ، كيننر هذا الف ؿ، كيرجط إل  ديفو كثيؽو أك 

 كانو "إف اهلل لذك ف ؿو  ج  الناس" 
كحدثن  أبك الحسف  ج  بف هاركف الزنجان  القا   ىاحب المذهب قاؿ: اىطحب  

فريف: مجكس ه مف أهؿ الرم، كاآل ر يوكدمه مف أرض رجلف ف  بيض الطرؽ مسا
ج ؛ كناف المجكس  رانبان بهجد لن  جيوا سفرة مف الزاد كالنفقد ك ير ذلؾ، كهك يسير 
مرفوان كاد ان، كاليوكدم يمش  بل زادو كال نفقد؛ فبينا هما يتحادثاف إذ قاؿ المجكس  

أ تقد أف ف  هذن السماص إلوان هك لجيوكدم: ما مذهبؾ ك قيدتؾ يا فلف? قاؿ اليوكدم: 
إلن بن  إسراييؿ، كأنا أ بدن كأقدسن كأ رع إلين، كأطجب ف ؿ ما  ندن مف الرزؽ 

الكاسط كاليمر الطكيؿ، مط ىحد البدف، كالسلمد مف نؿ آفد، كالنىرة  ج   دكم، 
قد كأس لن ال ير لنفس  كلمف يكافقن  ف  دين  كمذهب ، فل أ ب  بمف ي الفن ، بؿ أ ت

أف مف ي الفن  دمن ل  يحؿ، كحراـ  ج  نىرتن كنىيحتن كالرحمد بن  ثـ قاؿ 
لجمجكس : قد أ برتؾ بمذهب  ك قيدت  كما اشتمؿ  جين  ميرم، ف برن  أنت أي ان 
 ف ش نؾ ك قيدتؾ كما تديف بن ربؾ? فقاؿ المجكس : أما  قيدت  كرأي  فوك أن  أريد 

 حدو مف  باد اهلل سكصان، كال أتمن  لن  ران، ال ال ير لنفس  كأبناص جنس ، كال أريد 
ف ظجمؾ كتيدل  جيؾ? قاؿ: نيـ،  ن  أ جـ  لمكافق ، كال لم الف   فقاؿ اليوكدم: كا 
أف ف  هذن السماص إلوان  بيران  المان حنيمان ال ت ف   جين  افيده مف ش ص، كهك يجزم 

wفلف، لست أراؾ تنىر مذهبؾ المحسف بوحسانن، كالمس ص بوساصتن  فقاؿ اليوكدم: يا 
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كتحقؽ رأيؾ  قاؿ المجكس : نيؼ ذاؾ? قاؿ:  ن  مف أبناص جنسؾ، كبشره مثجؾ، 
كتران  أمش  جاييان نىبان مجوكدان، كأنت رانبه كادعه مرفنه شبياف  فقاؿ: ىدقت، كماذا 
تبه ? قاؿ: أطيمن  مف زادؾ، كاحمجن  سا دن، فقد نججت ك يفت  قاؿ: نيـ كنرامد  

زؿ كمد مف سفرتن كأطيمن كأشبين، ثـ أرنبن، كمش  سا د يحدثن؛ فجما مجؾ اليوكدم فن
البهجد ك جـ أف المجكس  قد أ يا، حرؾ البهجد كسبقن، كجيؿ المجكس  يمش  كال 

يجحقن، فنادان: يا فلف، قؼ ل  كانزؿ، فقد انحسرت كانبورت  فقاؿ اليوكدم: ألـ أ برؾ 
نىرتن كحققتن? ف نا أريد أي ان أف أحقؽ مذهب ،  ف مذهب  ك برتن   ف مذهبؾ، ك 

كأنىر رأي  كا تقادم  كجيؿ يحرؾ البهجد، كالمجكس  يقفكن  ج  ظجط كينادم: قؼ يا 
هذا كاحمجن ، كال تترنن  ف  هذا المك ط في نجن  السبط كأمكت  يا ان، كارحمن  نما 

ىرن؛ فجما ييس رحمتؾ  كاليوكدم ال يجكم  ج  نداين كاستهاثتن، حت   اب  ف ب
المجكس  منن كأشف   ج  الوجند، ذنر ا تقادن كما كىؼ بن ربن، فرفط طرفن إل  

السماص كقاؿ: إلو  قد  جمت أن  ا تقدت مذهبان كنىرتن، ككىفتؾ بما أنت أهجن، كقد 
سميت ك جمت، فحقؽ  ند هذا البا    ج  ما مجدتؾ بن، لييجـ حقيقد ما قجت  فما 

 حت  رأل اليوكدم كقد رمت بن البهجد، كاندقت  نقن، كه  مش  المجكس  إال قجيلن 
كاقفده ناحيدن منن تنتظر ىاحبوا؛ فجما أدرؾ المجكس  بهجتن رنبوا كم   لسبيجن، كترؾ 

اليوكدم ميالجان لنرب المكت؛ فنادان اليوكدم: يا فلف، ارحمن  كاحمجن  كال تترنن  
بؾ، كحقؽ ا تقادؾ  قاؿ المجكس : قد ف  هذن البريد أهجؾ جك ان ك طشان، كانىر مذه

فيجت ذلؾ مرتيف، كلننؾ لـ تفوـ ما قجت لؾ كلـ تيقؿ ما كىفت  فقاؿ اليوكدم: 
كنيؼ ذلؾ? قاؿ:  ن  كىفت لؾ مذهب  فجـ تىدقن  ف  قكل ، حت  حققتن بفيج ، 
كذاؾ أن  قجت: إف ف  هذن السماص إلوان  بيران  ادالن ال ي ف   جين ش ص، كهك كل  

اص المحسف بوحسانن، كالمس ص بوساصتن  قاؿ اليوكدم: قد فومت ما قجت، ك جمت ما جز 
كىفت  قاؿ المجكس : فما الذم منيؾ مف أف تتيظ بما سميت? قاؿ اليوكدم: ا تقاده 

نش ت  جين، كمذهبه تربيت بن، كىار م لكفان ميتادان نالجبجد بطكؿ الدأب فين، 
wا جداد كالميجميف مف أهؿ دين  كمف أهؿ مذهب ، كقد كاستيماؿ أبنيتن، اقتداصن باآلباص ك 
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ىار ذلؾ نا س الثابت، كا ىؿ النابت؛ كيىيب ما هذا كىفن أف يترؾ كيرفض 
كيزاؿ  فرحمن المجكس ، كحمجن مين حت  كاف  المديند، كسجمن إل  أكلياين محطمان 

 طكيلن  مكجيان، كحدث الناس بحديثن كقىتن، فنانكا يتيجبكف مف ش نوما زمانان 
كقاؿ بيض الناس لجمجكس  بيد: نيؼ رحمتن بيد  يانتن لؾ، كبيد إحسانؾ إلين? قاؿ 
المجكس : ا تذر بحالن الت  نش  فيوا، كدأب  مرن ف  ا تقادها، كسي  لوا كا تادها؛ 
ك جمت أف هذا شديد الزكاؿ  نن، كىدقتن كرحمتن، كهذا من  شنره  ج  ىنط اهلل ب  

ان  منن، كبالرحمد ا كل  أ انن  رب ، كبالرحمد الثانيد شنرتن حيف د كتن  ندما ذه
  ج  ما ىنط ب  

هذا نجن سردنان لسبب ا مر الذم يبدك مف  ير جناف، كاليارض الذم يبرز مف  ير 
 تكهـ 

كأبك سجيماف يقكؿ: ا مكر مقسكمده  ج  الحدكد الطبيييد كالقكل النفسيد كالبسايط 
؛ فبالكاجب، ما ناف ها هنا م لكؼه لن نسبده إل  الطبييد، كنادره اليقجيد كالهرايب اإللويد

لن نسبده إل  النفس، كبديطه لن نسبده إل  اليقؿ، ك ريبه لن نسبده إل  اإللن؛ كالفجتات ف  
 ا حكاؿ مف هذا القبيؿ، أ ن  ما يت جؿ هذن المراتب 

ىيرن إلينا، ككىكلن فقاؿ لن الب ارم: أيقاؿ لما يىدر  ف اإللن فجتد? قاؿ: بحسب م
إل   المنا، ال بحسب ىدكرن  ف البارم، فجيس هناؾ هذا كال ما يشبون،  ف هذن 

السمات لحقت المرنبات، مف ا كايؿ المزدكجات، كالثكان  المنررات، كالثكالث 
المحققات، كالركابط المتممات، كال كامس المدبرات، كالسكادس الم ا فات، كالسكابط 

امف الميقبات، كالتكاسط الياليات، كاليكاشر الناملت؛ كما بيد اليكاشر الظاهرات، كالثك 
 دا ؿه ف  المنررات 

قاؿ لن الب ارم مستزيدان: أناف التكفيؽ مف االتفاؽ? فقاؿ: هما يتكحداف مف كجن، 
كيفترقاف مف كجن؛ فكجن تكحدهما أف االتفاؽ كليد التكفيؽ، كالتكفيؽ  ايد االتفاؽ؛ 

أف االتفاؽ يبرز إل  الحس، كأىحابن يشترنكف ف  التيجب منن، ككجن افتراقوما 
wكاالستطراؼ لن؛ كالتكفيؽ يستتر  ف الحس؛ كلوذا ال تسجؾ مسانجن  كأما الكفاؽ 
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كالمكافقد كالتكفيؽ كاالتفاؽ فمتلبسد الميان ؛ كلما لـ ينف بيف المين  كالمين  مسافده 
 هذا  محىجده حسب هذا ف  حيز هذا، ك د هذا ف  جمجد

: ما اليمف كالبرند? كالف ؿ كالطيرة كأ دادها? فناف -أبقان اهلل كأداـ أيامن  -كقاؿ 
الجكاب: إف اليمف  بارةه  ف شر يبشر بن كيبته  كيراد؛ كيقاؿ: فلفه ميمكف الناىيد، 

دراؾ محبكب؛ كاشتقاقن مف  كميسكر الناىيد؛ أم هك سببه ظاهره ف  نيؿ م مكؿ كا 
،  نوا أ يؼ منوا، كتسم  أي ان: اليميف، كهك القكة ؛ كلذلؾ يقاؿ لجيسار: شماؿه

؛ جيؿ الفيؿ  ج  طريؽ  ، كهك ميمكفه كمشـؤ الشكم   كيقاؿ: يمف فلفه  جيوـ، كشـؤ
نما نز كا إل   ما لـ يسـ فا جن،  نن ش صه مكىكؿه بن مف  ير إرادتن كا تيارن  كا 

ال فوك شايـه ف  ا ىؿ   -المنركن أ ن   -قكلوـ: فلف مشـؤ لينكف الفيؿ كاقيان بن  كا 
كيقاؿ: ش ـ فلفه قكمن، كنذلؾ يمنوـ؛ كن نوما قكتاف  جكيتاف تىحباف مزاجيف 

ذا ا تيد منوما هذاف الير اف الجذاف يىدراف  ف هاتيف القكتيف اليجكيتيف،  م تجفيف، كا 
 قيؿ: فلف نذا، كفلفه نذا 

ف حيث ال يكجد بالحس ظاهران منشكفان يشار كأما البرند فو  النماص كالزيادة كالرفط، م
إلين، فوذا  ود مف الش ص هذا المين   افيان  ف الحس قيؿ: هذن برند، كاشتقاقوا مف 
البركؾ، كهك الجزـك كالسيد؛ كمف ذلؾ: البرند  كالبرند يكىؼ بوا نؿ ش ص، كليس 

 ل دها اسـه مشوكر، لذلؾ يقاؿ: قجيؿ البرند 
رياف الذنر الجميؿ  ج  الجساف ميزكالن  ف القىد، إما مف كأما الف ؿ ففسر ب نن ج

ما مف السامط  كقد سمط النب  ىج  اهلل  جين كسجـ لما نزؿ المديند  ج  أب   القايؿ، كا 
أيكب ا نىارم أبا أيكب يقكؿ لهلـن لن: يا سالـ يا  انـ  فقاؿ  ب  بنر: "سجمت لنا 

 يف الناس الدار ف   نـ إف شاص اهلل"  كهذا مشوكره ب
ك دن الطيرة كاإلشيار  كيركل أنن نو   ف الطيرة، كناف يحب الف ؿ ىج  اهلل  جين 
كسجـ، كليس لوما  جؿه راتبد، كال أسباب مكجبد، كال أكايؿ ميركفد؛ كلوذا نرن اإلفراط 

ف  التطير كالتيكيؿ  ج  الف ؿ،  نوما أمراف يىحاف كيبطلف، كا قؿ منوما ال يميز 
wكلجمزاج مف اإلنساف فيوما أثره  الب، كاليادة أي ان تييف، كالكلكع يزيد،  مف ا نثر؛
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كالتحفظ مما هذا ش نن شديد  كلقد  جب هذا حت  قيؿ: فلفه مدكر النيب، كفلفه 
؛ كحت  تيدل هذا إل  الدابد كالدار كاليبد؛ كنؿ هذا ظور ف  هذن الدار حت  ال  مشيـك

 - سنكفه إال مط اهلل، كال مطجكبه إال مف اهلل؛ كلوذا ينكف لجيبد طم نيند إال باهلل، كال
يطجط ال كؼ مف ثنيد ا مف، كيسكؽ ا مف مف ناحيد ال كؼ، كيبيث  - ز كجؿ 

النىر كقد كقط الي س، كي ت  بالفرج كقد اشتد الب س  كأفياؿ اهلل تيال   فيد المطالط، 
لو ؛ كاليياف اإلنس ، كنؿ ججيد المكاقط، مطكيد المنافط؛  نوا تسرم بيف الهيب اإل

ذلؾ ليىق التكنؿ  جين، كالتسجيـ لن، كالجياذ بن، كييرج  ج  ننؼ مجنن، كيتبكأ مياف 
  جدن، كيناؿ ما  ندن بطا تن ك بادتن 

: هذا نلـه ليس  جين نلـ، أرل النياس -نبت اهلل أ دان، كبجهن منان  -فقاؿ الكزير 
ذا شيت فاجمط ل  فقران مف هذا ال رب الذم مر مف  ي طب إل   ين  حاجتن، كا 

 حديث الطيرة كالف ؿ كاالتفاؽ 

  اللٍلة الثامنة والعشروناللٍلة الثامنة والعشرون

 ك دت ليجدن أ رل كقرأت  جين أشياص مف هذا الفف 
منوا:  قد هشاـ بف  بد المجؾ لسييد بف  مرك الجرش  أياـ الترؾ، فقاؿ سييد: يا 

ا? قاؿ: ال، كلننوما  لمام فتق، يا نىر،  ذ الجكاص  فقاؿ هشاـ: أ مدان قجت هذ
 د كتوما  قاؿ هشاـ: هك الفتق كالنىر إف شاص اهلل  كناف ذلؾ نذاؾ 

ييرض، فمر بن حيد بف نناز، فقاؿ: ال  -ر   اهلل  نن  -كناف  مر بف ال طاب 
 حاجد لنا ف  هذا حيد كأبكن يننز 

ا أمير كرم  رجؿه الجمار، ف ىاب ىجيد  مر بحىاةو فشجن  فقاؿ رجؿ: أشيرت ي
 المؤمنيف ال يقـك  مر هذا المقاـ أبدان  فناف ذلؾ نذلؾ 

ك رج رجؿ ينظر الحسف بف  ج  فجق  رجلن، فقاؿ لن: ما اسمؾ? قاؿ:  قاؿ  قاؿ: 
 ابف مف? قاؿ ابف  قيؿ  قاؿ: مف بن  مف? قاؿ: مف بن   قيؿ  قاؿ  قجتن  قجؾ اهلل 

هك الجزص الثان ، كالثالث يتجكن،  -بقاص أبقاؾ اهلل ما تمنيت ال -هذا الجزص أيوا الشي  
wكالظف الجميؿ بؾ، ييدنا بالحسن  منؾ، كقد  جمت الهرض ف  جمط هذا نجن كالتيب 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 248 

ف ناف ذلؾ ال ي جك مف بيض ال جؿ  فين، كأرجك أال ي يب ا مؿ، كال يبكر اليمؿ، كا 
كالقريب  كالزلؿ  فوذا أ ذت بحنـ الف ؿ الذم هك  ادتؾ كديدنؾ مط الىهير كالنبير،

كالبييد، فاز قدح ، كىدؽ نكي ، كىق زجرم كف ل   حرس اهلل نفسؾ، كىاف 
 نيمتؾ، كنبت نؿ  دكو لؾ 

  الجسء الثالثالجسء الثالث

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
أيوا الشي  كىؿ اهلل قكلؾ بالىكاب، كفيجؾ بالتكفيؽ، كجيؿ أحكالؾ نجوا منظكمدن 

ارد السركر، ككفر حظؾ مف المدح بالىلح، راجيدن إل  حميد الياقبد، مت لفدن بشك 
كالثناص، فونوما ألذ مف الشود كالسجكل، كمد ف   مرؾ لنسب ال ير، كاستدامد النيمد 
بالشنر؛ كجيؿ تجذذؾ باىطناع الميركؼ، ك رفؾ  كاقب اإلحساف إل  المستحؽ 
ك ير المستحؽ، حت  تنجؼ ببث الجميؿ، كتشهؼ بنشر ا يادم، كحت  تجد طيـ 

ب  جين طرب النشكاف  ج  بديط الهناص  ال طرب البردان   ج   ناص  جكة الثناص، كتطر 
 جاريد ابف  جكين ف  درب السجؽ إذا رفيت  قيرتوا فهنت ب بيات السركل: 

 ?كمف سقاؾ المداـ لـ ظجػمػؾ  بالكرد ف  كجنتيؾ مف لطػمػؾ

 تكسط شتمان كجفػكة  ػدمػؾ   لؾ ال تستفيؽ مػف سػنػرو 

 ?يمنط مف ليـ  اشقيؾ فػمػؾ  ثمجت فػمػا ميقرب الىدغ قد

 قد لػكث الػثػرل قػدمػػؾ  تجر ف ؿ اإلزار منحرؽ النيجيف

 أقكؿ لما رأيت مبػتػسػمػؾ  أظؿ مف حػيرةو كمػف دهػشو 

 ? ج  ق يب اليقيؽ مف نظمؾ  باهلل يا أقحػكاف مػ ػحػنػن

   إذا اندفيت بشدكها: كال طرب ابف فوـ الىكف   ج   ناص "نوايد" جاريد ابف المهن
  بالنرخ مف فجؾ ا زرار مطجين  أستكدع اهلل ف  بهداد ل  قمػران 

 أكد ػن ىفك الحياة كأنػ  ال  كد تن كبػكدم لػك يكد ػنػ 
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فونن إذا سمط هذا منوا  رب بنفسن ا رض، كتمرغ ف  التراب كهاج كأزبد، كتيفر 
ر  ج  الدنك منن، فونن ييض شيرن؛ كهات مف رجالؾ مف ي بطن كيمسنن، كمف يجس

بنابن، كي مش بظفرن، كيرنؿ برججن كي رؽ المرقيد قطيدن، كيجطـ كجون ألؼ لطمد ف  
سا د، كي رج ف  اليباصة ن نن  بد الرزاؽ المجنكف ىاحب النيؿ ف  جيرانؾ بباب 

 الطاؽ 
كال طرب ابف  يلف ف  البزاز  ج  ترجييات بجكر جاريد ابف اليزيدم المؤلؼ بيف 

 ا نباد المحرقد، كالمحسف إل  القجكب المتىد د كالييكف البانيد إذا  نت 
 مادمت تيذر بالػشػبػاب  أ ط الشبػاب نػىػيبػن

  كا جط  ذارؾ ف  التىاب   كانيػـ بػ ياـ الػىػبػ 

فونن إذا سمط هذا منوا انقجبت حماليؽ  ينين، كسقط مهشيان  جين، كهات النافكر كماص 
 رأ ف  أذنن آيد النرس  كالميكذتيف، كيرق  بويا شراهيا الكرد، كمف يق

كال طرب أب  الكزير الىكف  القاطف ف  دار القطف  ند جامط المديند  ج  قجـ 
الق يبيد إذا تناكأت ف  استوللوا، كت اجرت  ج   جرتوا، كتذنرت شجكها الذم قد 

 بىكتوا الميركؼ بوا  أ ناها كأن اها، كسجبوا منوا كأنساها إياها  ثـ اندفيت ك نت
 نما الح  كص البارؽ المتػ لػؽ  أقكؿ لوا كالىبق قػد الح نػكرن

  فوؿ لؾ ف  ىكتو كرطؿو مركؽ  شبيوؾ قد كاف  كحاف افتراقػنػا

ف ننت قد نهىتن  فقالت حيات  ف  الذم قد ذنرتػن  بالػتػفػرؽ كا 

ش ، كنمين المفدريف كال طرب الجراح  أب  الحسف مط ق اين ف  النرخ كرداين المح
طراقن الدايـ؛ فونن يهمز بالحاجب إذا رأل مرطان،  ككجنتين المت ججتيف، كنلمن الف ـ، كا 

 كأمؿ أف يقبؿ  دان كقرطان؛  ج   ناص شيجد: 

  كالي س كالسجكة مف بيد الحزف  البد لجمشتاؽ مف ذنر الكطػف

 كقيامتن تقـك إذا سميوا ترجط ف  لحنوا 
w  يجق   ج  الماص لـ يشرب مف الندر  الػحػادثػات بػن لك أف ما تبتجين 
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فوناؾ ترل شيبدن قد ابتجت بالدمكع، كفؤادان قد نزا إل  الجواة، مط أسؼو قد ثقب القجب، 
كأكهف الركح، كجاب الى ر، كأذاب الحديد، كهناؾ ترل كاهلل أحداؽ الحا ريف باهتد، 

دن  جين، كمسا دةن لحالن، كهذن ىكرةه كدمك وـ متحدرة، كشويقوـ قد  ل رحمدن لن، كرق
إذا استكلت  ج  أهؿ مججس كجدت لوا  دكل ال تمجؾ، ك ايدن ال تدرؾ،  نن قجما ي جك 

إنسافه مف ىبكة أك ىبابد، أك حسرةو  ج  فايت، أك فنرو ف  متمن ، أك  كؼو مف 
، كهذن أحكاؿه ميركفد، كالناس م نوا  ج  قطييد، أك رجاص لمنتظر، أك حزفو  ج  حاؿو

 جديجدو ميوكدة 
 كال طرب ابف  ساف البىرم المتطبب إذا سمط ابف الرفاص يهن : 

 أبدان  حجؼ ناذبان بحياتػوػا  كحياة مف أهكل فون  لـ أنف

 ك سيدف أ    ج  لذاتػن   حالفف  كاذل  ف  لذتػ 

ن مف كقد  الج -كابف  ساف هذا مجيق ا دب، كهك الذم يقكؿ ف  ابف نىرو اليامؿ 
 : - جد فجـ يتفقدن كلـ يقض حقن 

 مزكرةن نلمان  ػف نػلـ  هب الشيراص تيطيوـ رقا ان 

 كقد أهدل الشفاص مف السقاـ  فجـ ىجد الطبيب تنكف زكران 

 كب ؿو لـ ييد مف الػنػراـ   جبت لمف نمتن أرض لػـؤ

  سكل نقىاف لؤمؾ ف  الجياـ  نسبت إل  المساجد ال لش صو 

مف أىبواف، كناف آ ر حديث ابف  ساف ما  رفتن، فوف  رؽ نفسن ف    ن  بوا أنن
نرداب نجكاذم، كذلؾ  سباب تجميت  جين مف ىفر اليد، كسكص الحاؿ، كجربو أنؿ 
بدنن، ك شؽو أحرؽ نبدن  ج   لـ اآلمدم الحلكم بباب الطاؽ، كحيرة  زب ميوا 

  بدرؾ المن ، كليس لإلنساف  قجن، ك ذلن رأين، كمجنن حينن، كنس ؿ اهلل حسف اليقب
مف أمرن ش ص، كما هك آيضه إلين فوك ممجكؾه  جين، يىرفن فيما يىرؼ فيظف أنن أت  
مف قبجن، كليمرم مف  جط  جط، كمف  كلط  الط، كالنلـ ف  هذا  اشه كاإل راؽ فين 

w مكسكس، كاإل راض  نن أججب لألنس، كما أحسف ما قاؿ القايؿ: 
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  تىرفن  ف سرم ف   لى   لجيالػ إذا استيفيت مف أسر ا

كلكال طيش القجـ كتسحب ال اطر، كشركد الرأم، ما  ثرت بوذا المك ط كال  جقت بوذا 
 الحبؿ، نيـ 

 كال طرب ابف نباتد الشا ر  ج  ىكت ال اطؼ إذا  نت 
 كتحسر الييف إف تقىاها  تجتوب النؼ مف تجوبوػا

 هشػاهػاتوابوا مرةن كت  ن ف ناران بوػا مػحػرثدن 

  فنحف فرسانوا كىر اها  ن  ذها تارةن كتػ  ػذنػا

كال طرب ابف اليكذم إذا سمط  ناص ترؼ الىابيد ف  ىكتوا،  ند نشاطوا كمرحوا، 
 كهكاها حا ر، كطرفوا إلين ناظر: 

 كالح ف  الحب مف لحانا  لب الوكل نجما د ػانػا

 فزدن ف   يؾ انومػانػا  مف الـ ف  الحب أك نوانا

 ناؿ لػذاتػن سػكانػػا  إف لـ تنف ف  الوكل نذانا

كال طرب الميجـ  لـ الحىرم شي  الىكفيد إذا سمط ابف بوجكؿو يهن  ف  رحبد 
 المسجد بيد الجميد كقد  ؼ الزحاـ: 
 ?فقجت لن: أتدرم ما تقػكؿ  كقاؿ ل  اليذكؿ تسؿ  نوػا

  ?فنيؼ أزكؿ  نوا أك أحكؿ  ه  النفس الت  البد منػوػا

 كال طرب ابف الهازم  ج  جاريد اليم  ف  مججسوا الهاص بنبلص الناس بيف السكريف 
  أك را ن اإل راض كاإلبياد  يجح ، كلك أرقػن مػييػاد

 أك سجقتن ا لسف الػحػداد  أك هرة ا  داص كالحػسػاد

   ما الـ مف ليس لػن فػؤاد

جاريد أب  بنر الجراح  ف   كال طرب ابف ىبر القا   قبؿ الق اص  ج   ناص درة
w درب الز فران  الت  التقيد ف  السند إال ف  رجب، إذا  نت: 
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 طرقتنا كأقبػجػت تػتػثػنػ   لست أنس  تجؾ الػزيارة لػمػا

  فو  أحج  مف جس  كدان ك ن   طرقت ظبيد الػرىػافد لػيلن 

 كنسق  شرابػنػا كنػهػنػ   نـ لياؿو بتنػا نػجػذ كنػجػوػك

 كنػنػا  ير أنا نقكؿ: نانػت  ا فمػا إلػيوػا سػبػيؿه هجرتن

ذا بجهت نانت كننا رأيت الجيب مشقكقان، كالذيؿ م ركقان، كالدمط منومل، كالباؿ  كا 
 من ذالن، كمنتـك السر ف  الوكل باديان، كدليؿ اليشؽ  ج  ىاحبن مناديان 

ك شيقتن، كلن ميوا كال طرب ابف حجاج الشا ر  ج   ناص قنكة البىريد، كه  جارتن 
فشاص ننات؛ إذا  أحاديث، كمط زكجوا أ اجيب؛ كهناؾ منايدات، كرم ه كميايرات، كا 

 أنشدت: 
  فوذا فقدتوـ انق    مرم  يا ليتني حيا بقػربػوػمػك

 ثـ ثنت بىكتوا اآل ر: 
ما مسييان تاب بيد ف  تبا  هبين  امرأن إما برييان ظجمتن  كا 

 تطببػا طبيبان فجما لـ يجدن  فننت نذم داص تبه  لداين

كال طرب ابف ميركؼ قا   الق اة  ج   ناص  جيد إذا رجيت لحنوا ف  حجقوا الحجك 
 الشج  بشير ابف أب  ربييد: 

  كقكم  مقاـ الشمس ما است  ر الفجر  أنيرم مناف البػدر إف أفػؿ الػبػدر

 ثػهػركالػ كليس لوا منؾ المحاجر  ففيؾ مف الشمس المنػيرة نػكرهػا

 كال طرب ابف إسحاؽ الطبرم  ج  ىكت درة البىريد إذا  نت: 
 ن نن مقػتػبػسه نػارا  يا ذا الذم زار كما زارا

 ما  رن لك د ؿ الدارا  قاـ بباب الدار مف زهكن

 بحاجت  ما د ؿ النػارا  لك د ؿ الدار فنجمػتػن

w  ما حؿ حت  قيؿ قد سارا  نفس  فدان اليـك مف زايرو 
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رب ابف ا زرؽ الجرجراي   ج   ناص سندس جاريد ابف يكسؼ ىاحب ديكاف كال ط
السكاد إذا تشاجت كتدلجت، كتفتجت كتقتجت، كتنسرت كتيسرت، كقالت: أنا كاهلل نسلند 
مشهكلد القجب بيف أحلـ أراها ردييدن، كب تو إذا استكل التكل، كأمؿو إذا ظور  ثر؛ ثـ 

 اندفيت ك نت: 
 ليسا مف الحب ب جػكيف  مججس ىبيف  مػيديف

 كاقتسمان بيف جسمػيف  قد ىيرا ركحيوما كاحدان 

 قد مزجاها بيف دميػيف  تناز ا ن سان  جػ  لػذةو 

 أدرتوا بيف مػحػبػيف  الن س ال تحسػف إال إذا

كال طرب ابف سميكف الىكف   ج  ابف بوجكؿ إذا أ ذ الق يب كأكقط ببنانن الر ص، 
شارتن ال البد، كحرنتن المد د د، ثـ زلزؿ الدنيا بىكتن  النا ـ، ك نتن الر يمد، كا 

 كظرفن البارع، كدماثتن الحجكة، ك ن : 
  كلك ىق ل   يب  لىحت شوادت   كلك طاب ل   رسه لطابت ثمػارن

ن  لػرا ػبه   أرل ر بت  ممزكجدن بزهػادتػ   تزهدت ف  الدنيا كا 

 تػيػادت قكاـو  ػجػيوػاد يوا    أيا نفس ما الدنيا ب هؿو لػحػبػوػا

 كال طرب ابف حيكين  ج   لـ ا مراص إذا  ن : 
 ميركفن مننره كال حىر  قد أشود الشارب الميذؿ ال

  ينسكف أ لقوـ إذا سنركا  ف  فتيدو لين  المػآزر ال

 ك لـ ا مراص هك الذم يقكؿ فين القايؿ: 
  كقد  اد كقد  ن   أبك اليباس قد حى

 فوذا هـ نما ننا  ازان كقد  جؽ  نػ

 كأىحابنا يستمجحكف قكلن هـ ها هنا، كيركنن مف الي  الفىيق 
كال طرب أب  سجيماف المنطق  إذا سمط  ناص هذا الىب  المكىج  الناب  الذ قد فتف 
wالناس كمأل الدنيا  يارةن ك سارةن، كافت ق بن أىحاب النسؾ كالكقار، كأىناؼ الناس 
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ون الحسف، كثهرن المبتسـ، كحديثن الساحر، كطرفن الفاتر، مف الىهار كالنبار، بكج
طما ن الممنط كتشنينن ف   كقدن المديد، كلفظن الحجك، كدلن ال جكب، كتمنين المطمط، كا 
ف  الكىؿ كالوجر، ك جطن اإلباص باإلجابد، ككقكفن بيف ال كنيـ  إف ىرحت لن نن ، كا 

ران لؾ، كيننرؾ  ارفان بؾ؛ فحالن ننيت لن ىرح؛ يسرقؾ منؾ، كيردؾ  جيؾ، ييرفؾ منن
حاالت، كهدايتن  لالت، كهك فتند الحا ر كالبادم، كمنيد السايؽ كالوادم؛ ف  

 ىكتن الذم هك مف قليدن: 
 فجيس أ ك الجوؿ ناليالـ   رفت الذم ب  فل تجحن 

 كأ ش   جين مف الماثػـ  كننت أ كفن بػالػد ػا

 فس  مط الليـإذا لمت ن  فجك ننت أبىرت مثلن لن

  ترنت الد اص  ج  الظالـ  فجما أقاـ  ج  ظػجػمػن

 كال طرب ابف  بد اهلل البىرم  ج  إيقاع ابف اليىب  إذا أكقط بق يبن ك ن  بىكتن: 

 نا  ج  مرقػد كرد  أنسيت الكىؿ إذ بت

 كانتظمنا نظـ  قػد  كا تنقنا نػكشػاحو 

 فقػدانػان نػقػػد  كتيطفنا نهىنػيف

هذا كنظايرن  ابن الكاسط ، كقدح ف  دينن، كألىؽ بن الريبد، كاستحؿ ف   كبسبب
  ر ن الهيبد، كلقبن بالمنفر  ف المذهب، كقاطط الطريؽ  ج  المسترشد 
 كال طرب ابف الكراؽ  ج  رك د جارة ابف الر   ف  الرىافد إذا  نت: 

 كقجب  حيف أ جك با مانػ   كحؽ محؿ ذنرؾ مف لسان 

 تيانيوا فتسيد بػالػيػياف  أ بط نؿ  يفو لقد أىبحت 

 كال طرب السندكان   ج  ابف النر   إذا  ن : 
  إف ننت  نتؾ ف  حاؿ مف الحاؿ  هجرتن  ثـ ال نجمػتػنػ  أبػدان 

 كال جرت  طرةه منن  ج  بػاؿ  فل انتجيت نجيا ف   يانػتػنػـ

w آمال  ثـ احبس  البذؿ ما أطجقت  فسك ين  المن  نيما أ يش بوػا
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جػمػاؿ إل  منؾ بوحػسػافو   أك ابيث  تجفان إف ننت قاتػجػتػ   كا 

كال طرب الحريرم الشاهد  ج  حجيد جاريد أب   ايذ النر   إذا أ ذت ف  هزارها، 
 كاشتيجت بنارها ك نت: 

 سبحاف  القنا مػا نػاف أكفػانػا  قالت بثػيند لػمػا جػيت زايرهػا

 كقد م   الحكؿ  نا ما رأينػانػا  جػلن ك دتنا مك دان ت ت  لػنػا  ػ

  ذرنػانػا أك ننت ذا  جدو أ رل  إف ننت ذا  رضو أك ننت ذا مرضو 

كال طرب أب  سييد الىاي   ج  جاريتن ظجـك إذا قجبت لحنوا إل  حجقوا كاستنزلتن مف 
 الرأس، ثـ أكقيت فهنت: 

  ك ادر سوموا من  جريحا  فيالؾ نظرةن أكدت بيقجػ 

 كأ جـ أنوا تننا القركحػا  مجينت  جادت ب  رلفجيت 

ما أف أمكت ف ستريحػا  فوما أف ينف بوا شػفػاي   كا 

كال طرب الزهرم  ج   جكب جاريد أب  أيكب القطاف إذا أهجت كاستوجت، ثـ اندفيت 
 ك نت: 

 قجب  كما أنا مف قجب  بمنتػىػر  إذا أردت سجكان ناف نػاىػرنػـ

 فنؿ ذلؾ محمكؿه  ج  الػقػدر  إسػاصتػنػـف نثركا أك أقجكا مف 

 بمحتقػر حت  احتقرت كما مثج   ك يت  دم  دن  مف يطيؼ بنـ

كأبك  بد اهلل المرزبان  شي نا إذا سمط هذا جف كاستهاث، كشؽ الجيب كحكلؽ كقاؿ: 
يا قـك أما تركف إل  اليباس بف ا حنؼ، ما ينفين أف يفجر حت  ينفر? مت  نانت 

الف ايق كالييكب كالذنكب محمكلدن  ج  القدر? كمت  قدر اهلل هذن ا شياص كقد القبايق ك 
نو   نوا، كلك قدرها ناف قد ر   بوا، كلك ر   بوا لما  اقب  جيوا، ليف اهلل 
الهزؿ إذا شيب بمجاند، كالمجاند إذا قرنت بما يقدح ف  الدياند  كرأيت أبا ىالق 

فجيس هذا نجن  ج  ما تظف، القدر ي ت   ج  الواشم  يقكؿ لن: هكف  جيؾ يا شي ، 
، ناليجـ الذم  wنؿ ش ص، كيتيجؽ بنؿ ش ص، كيجرم بنؿ ش ص، كهك سر اهلل المنتـك
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 256 

ذا جاز هذا  يحيط بنؿ ش ص؛ كنؿ ما جاز أف يحيط بن  جـه جاز أف يجرم بن قدر، كا 
كيجد؛  جاز أف ينشرن  بر، كما هذا الت ايؽ كالتحارج ف  هذا المناف، كالشا ر يوزؿ

كيقرب كيبيد، كيىيب كي ط ص، كال يؤا ذ بما يؤا ذ بن الرجؿ الدياف، كاليالـ ذك 
 البياف 

 كال طرب ابف المودم  ج  جاريد بنت  اقاف المشوكرة بيجكة إذا  نت: 
  كأنمد حيف ال ي ت  الرسكؿ  أركع حيف ي تين  الرسػكؿ

 إل  تنذيب آمػالػ  أؤكؿ  أؤمجنـ كقد أيقػنػت أنػ 

ال طرب أب  طاهر بف المقني  الميدؿ  ج   جكاف  لـ ابف  رس فونن إذا ح ر ك 
كألق  إزارن، كحؿ أزرارن، كقاؿ  هؿ المججس: اقترحكا كاستفتحكا فون  كلدنـ بؿ  بدنـ 
  دمنـ بهناي ، كأتقرب إلينـ بكالي ، كأسا دنـ  ج  ر ى  ك لي ؛ مف أرادن  مرةن 

أحببتن إ لىان، كمف بج  ب  بجهت بن؛ لـ أب ؿ  جينـ  أردتن مرات، كمف أحبن  رياصن 
نما  جقت لنـ، كلـ أ ا بنـ كأنا آمجنـ  دان  بحسن  كظرف ، كلـ أنفس بوما  جينـ، كا 
إذا بقؿ كجو ، كتدل  سبال ، ككل  جمال ، كتنسر  دم، كتيكج قدم، ما أىنط? 

، ليف اهلل  سكص ال جؽ، ك سر الطباع، حاجت  كاهلل إلينـ  دان أشد مف حاجتنـ إل  اليـك
كقجد الر ايد، كاستسحاف الهدر  فيمر ف  هذا كما أشبون نلـه نثير، فل يبق  مف 

الجما د أحده إال كينبض  رقن، كيوش فؤادن، كيذنك طيمن كيفنن قجبن، كيتحرؾ ساننن، 
كيتد دغ ركحن، كيكم ص إلين بقبجتن، كيهمزن بطرفن، كي ىن بتحيد، كييدن بيطيد، 

بجن بمدحد، كي مف لن منحد، كييكذن بجسانن، كيف جن  ج  أقرانن، كيران كاحد أهؿ كيقا
؛  زمانن؛ فيرل ابف المقني  كقد طار ف  الجك، كحجؽ ف  السناؾ، كلقط ب نامجن النجـك
كأقبؿ  ج  الجما د بفرح الوشاشد، كمرح البشاشد، فيقكؿ: نيؼ تركف ا تيارم كأيف 

 ل  إال ما يزينن ، كال يشينن ، كيزيد ف  جمال ، كال فراست  مف فراسد  يرم، أب  اهلل
ينقص مف حال ؛ كيقر  ين  كلب ، كيقىـ ظور  دكم؛ هات يا  لـ ذلؾ الثكب 
الدبيق  كذلؾ البرد الشطكم، كذلؾ الفركج الركم ، كتجؾ السند المطيبد، كالب كر 

wأمس أبك اليلص  المد ر ف  الحقد، كهات الدينار الذم فين مايد مثقاؿو أهدان لنا
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الىيرف  فونن ينفين لنفقد أسبكع؛ ما أحسف سنتن، كأحج  نقشن! ما رأيت ف  حسف 
استدارتن شبوان، ك جؿ لنا يا  لـ ما أدرؾ  ند الطباخ، مف الدجاج كالفراخ؛ كالبكارد 

كالجكزيات كتزاييف المايدة؛ كىؿ ذلؾ بشران أقراطو كجبفو كزيتكف مف  ند نبؿ البقاؿ ف  
خ، كقطايؼ حبش، كفالكذج  مر، كفقاع زريؽ، كم جط  راساف مف  ند أب  النر 

زنبكر، كلك ننا نشرب لقجنا: كشراب ىريفيف مف  ند ابف سكريف، كلنف إف إحببتـ أف 
أح ر بسببنـ كمف أججنـ فجيس ف  الفتكة أف أمنينـ مف أربنـ بسبب ثقؿ ركح  كقجد 

رادة؛ كما أ رؼ ف  اليدالد، مسا دت ، ليف اهلل الشوادة، فقد حجتن   ف ن ؿ شوكةو كا 
 إال فكت الطجبد كاليللد 

 كما أحسف ما قاؿ مف قاؿ: 

 فوف تكل  فجنػكف الػمػداـ  ما الييش إال ف  جنكف الىب 

هذا نجن يمر كما هك أشج  منن كأرؽ، كأ جب كأظرؼ، ثـ يندفط  جكاف كيهن  ف  
 أبيات بشار: 

  تارؾو حب الهكان فجست ب  أال يا قـك  جكن  كشانػ 

 فجـ أقبؿ مقالد مف نوان   نوكن  يا  بيدة  ف هكانـ

  دا ان ال أمكت  ج  بياف  فوف لـ تسيف  فيدم كمن 

 كال طرب أب  سييد الرق   ج   ناص مذنكرة إذا اندفيت ك نت: 
 ب ف لقجبػؾ فػين سػركرا  سررت بوجرؾ لما  جمػت

  جين ىبكرا كال ناف قجب   كلكال سركرؾ ما سػرنػ 

  إذا ناف ير يؾ سولن يسيرا  كلنف أرل نؿ ما سػاصنػ 

 كال طرب ابف مياس  ج   ناص حبابد جاريد أب  تماـ إذا  نت: 
  ج  أف طرؼ الييف البد فػا ػق  ىددنػا نػ نػا ال مػكدة بػينػنػا

 فجـ يبد منا ما حكتػن الػجػكانػق  كمد إلينا الناشػحػكف  ػيكنػوػـ

w اىػافػق كنؿ الوكل من  لمف ال  مف القيت ف  البيت  يرها كىافحت
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كحبابد هذن نانت تنكح أي ان، كنانت ف  النكح كاحدةن ال أ ت لوا، كالناس باليراؽ 
توالنكا  ج  نكحوا، كلكال أن  أنرن ذنرن لرقيت الحديث بن  كقدـ مف شاش  راساف أبك 

ثيف ألؼ درهـ ميزيد، ك رج بوا إل  فاشتراها بثل -كناف ف  مرتبد ا مراص  -مسجـ 
 المشرؽ، فقيؿ: إنوا لـ تيش بن إال دكف سندو لنمدو لحقوا، كهكلن لوا ببهداد ماتت منن 

كرأيت لوا أ تان يقاؿ لوا ىبابد، كنانت ف  الحسف كالجماؿ فكقوا، كف  الىنيد 
نكادرها، كالحذؽ دكنوا، كزلزلت هذن بهداد ف  كقتوا، كلـ ينف لجناس  ير حديثوا، ل

كحا ر جكابوا، كحدة مزاجوا، كسر د حرنتوا، بهير طيش كال إفراط، كهذن شمايؿ إذا 
اتفقت ف  الجكارم الىانيات المحسنات  جبف اليقكؿ، ك نسف القجكب، كسيرف 

 الىدكر، ك ججف بيشاقوف إل  القبكر 
 : كال طرب الننان  المقرم الشي  الىالق  ج   ناص هذن ف  ىكتوا الميركؼ بوا

 كذنر سجيم  حيف ال ينفط الذنػر   وكد الىب  هاجت ل  اليـك لك دن 

 لدينا ك ض الييش موتىره ن ر  ب رضو بوا ناف الوكل  ير  ازبو 

 ب رضو بوا أنش  شبيبتنػا الػدهػر  ن ف لـ نيش يكمان ب جػراع بػيشدو 

 الػدهػر كأم جميطو ال يفػرقػن  بج  إف هذا الدهر فرؽ بػينػنػا

 طرب  لـ بابا  ج  جاريد أب  طجحد الشاهد ف  سكؽ اليطش إذا  نت: كال 
 لـ أن  لػؾ  ػانػ   ليت شيرم بؾ هؿ تط

 ؾ كأطجيت ا مانػ   فجقد أسػررتػن مػف

 س  فناجاؾ لسانػ   كتكهمتؾ فػ  نػؼ

 با مان  ف  مػنػاف  فاجتمينا كافتػرقػنػا

ان  مف الرجاؿ كالىبياف كالجكارم كلك ذنرت هذن ا طراب مف المستمييف، كا  
لطاؿ كأمؿ، كزاحمت نؿ مف ىنؼ نتابان ف  ا  ان  كا لحاف، ك ودم  -كالحراير 

 بوذا الحديث سند ستيف كثلثمايد 
wأربيمايدو كستيف جاريدن ف  الجانبيف، كمايدن  -كنحف جما ده ف  النرخ  -كقد أحىينا 
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دكر، يجميكف مف الحذؽ كالحسف ك شريف حرة، ك مسدن كتسييف مف الىبياف الب
كالظرؼ كاليشرة، هذا سكل مف ننا ال نظفر بن كال نىؿ إلين ليزتن كحرسن كرقباين، 

كسكل ما ننا نسمين ممف ال يتظاهر بالهناص كبال رب إال إذا نشط ف  كقت، أك ثمؿ 
ف  حاؿ، ك جط اليذار ف  هكلن قد حالفن كأ نان، كترنـ كأكقط، كهز رأسن، كىيد 

سن، كأطرب جلسن، كاستنتموـ حالن، كنشؼ  ندهـ حجابن، كاد   الثقد بوـ، أنفا
 كاالستنامد إل  حفاظوـ 

ثـ إن  أرجط إل  منقطط النلـ ف  الىفحد ا كل  مف هذا الجزص الثالث كأىجن 
بالد اص الذم اس ؿ اهلل أف يتقبجن فيؾ، كيحققن لؾ كبؾ، كأقكؿ: كأبقاؾ ل   اىدن، فقد 

بان كشاهدان، كتيممت بسبب  سران كجوران، كبدأت بالتف ؿ، ك دت تيىبت ل   اي
ف  باإلف اؿ، كتظاهرت بالف ؿ؛ فوف استزدتؾ فججنوـ الذم قجما ي جك منن بشر، كا 

ف  الطت  ف  اشنت فججثقد بحسف اإلجاب، كا  تظجمت فججدالد الت  تهجط بوا ال دـ، كا 
كالتهافؿ قط، كما افترؽ المجد  فجيجم  بهالب الحجـ كفرط االحتماؿ، كما افترؽ النـر

كالنيس قط، كليس إال أف يظجـ السيد نفسن ليبدن ف  الحقكؽ اللزمد ك ير اللزمد، 
ف نانت لن؛ كالناس يقكلكف: الحؽ مر، كأنا أقكؿ: السؤدد مر،  كييرض  ف الحجد كا 
حد كالرياسد ثقيجد، كالنزكؿ تحت الهبف شديد؛ لنف ذلؾ نجن منبت اليز، كدليؿه  ج  ى

بياد الىيت؛ كمنـر النفس بوهاند  شادة الذنر، كا  ا ىؿ، كبابه إل  انتساب الحمد، كا 
يثار التكا ط أربق تجارةن، كأحم  حريمان، كأ ز ناىران مف مويف  الماؿ كبذؿ الجان كا 
ف أبان  النفس بىياند الماؿ كحبس الجان كاستيماؿ التنبر؛ هذا ما ال يشؾ فين أحد كا 

ا تيارن، كناف ف  طينن يبس، كف  منبتن شكؾ، كف   رقن  كر، طبا ن، كلـ يسا دن 
 كف   جقن تين 

كقد رأيت ناسان مف  ظماص أهؿ الف ؿ كالمركصة  ابكا مذهب الرجؿ الذم مانس ف  
ش ص تافنو يسير اشتران، قيؿ لن: أنت توب أ ياؼ هذا، فما هذا المناس?! فقاؿ: هذا 

  قج  أب ؿ بن، كتجؾ مركصت  أجكد بوا 
wكأنثر الناس الذيف لـ يهكركا ف  التجارب، كال أنجدكا ف  الحقايؽ، يركف هذا حنمدن 
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 تامد، كف يجدن شريفد 
ف ما الذيف ذنرتوـ ف  أكؿ الحديث فونوـ قالكا: ال تتـ المركصة كىاحبوا ينظر ف  

الدقيؽ الحقير، كيييد القكؿ كيبدين ف  الش ص النزر الذم ال مرد لن ظاهر، كال جدكل 
  رة حا

كذنركا أي ان أف اليقؿ أشرؼ مف أف يذاؿ ف  مثؿ هذن الحاؿ، كيست دـ  ج  هذا 
الكجن، قاال: هذا كما هك ف  بابن بالنيس أشبن، كالنيس يحمد ف  الىبياف، كهك مف 

، كفكايق ىدأ ال جؽ، كقد قاؿ ا كؿ:   مبادلص الجـؤ
   مرك كمف تحت بردين المهيرة أك  كقد يتهاب  المرص  ف  ظـ مالػن

 كلذلؾ يقاؿ لجحيكاف الذم ال ينطؽ: هك نيس 
  هذا كاهلل الىدؽ، فون  سميت بمند أ رابيان يقكؿ: ما أنيس هذا القط?! 

قالكا: كلذلؾ ال يقاؿ لجشي  المجرب كالحنيـ البجي  كا ىيؿ ف  الشرؼ كالمشوكر 
لنريود كبجكغ بالزماتد كالسنيند: نيس  كالنيس هك حدة الحس ف  طجب المثالد كدفط ا

الشوكة  كالحس بييده مف اليقؿ، كاليال  ف  الحس ن نن يرتق  ف  كادم الحيكاف الذم 
ال نطؽ لن، كاليال  ف  اليقؿ ن نن مطميفه ف  كادم المجؾ الذم ال حس لنقىن، كلنف 
لنمالن،  نن  ن   نن، نما أف الحمار لـ ييدـ اليقؿ لنمالن، كلنف لنقىن كلما لـ يرد 

ار أف ينكف إنسانان جبؿ  ج  ما هك لن كبن نامؿه ف  نقىن، أم هك نامؿه بما مف الحم
هك بن حمار كناقص بما ليس هك بن إنسانان؛ كلما لـ يرد مف اإلنساف أف ينكف حماران 
حفظ  جين ما هك بن إنساف، كدرج إل  نماؿ المجؾ الذم هك بن شبين؛ كهذا التدريى 

 ؽ السابؽ طريقن  ج  اال تيار الجيد كالتكفي
 ف منوى القكؿ كسنف الحديث، كأطيت دا يد الكسكاس،  -جيجن  اهلل فداؾ  -كبيدت 

 كذهبت مط سانق الكهـ؛ كقد قيؿ: الحديث ذك شجكف 
 كقد قاؿ ا كؿ: 

 كمسق با رناف مف هك ماسق  كلما ق ينا مف من  نؿ حاجدو 

w  كسالت ب  ناؽ المط  ا باطق  أ ذنا ب طراؼ ا حاديث بيننػا
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ف رجط كأقكؿ: قد أكىجت إليؾ الجزايف ا كؿ كالثان   ج  يد  لمؾ فايؽ؛ كهذا الجزص 
قد كاهلل نفثتقاؿ: فين نؿ ما ناف ف  نفس  مف جدو كهزؿ، ك ثو  -كهك الثالث  -

كسميف، كشاحبو كن ير، كفناهدو كطيب، كأدبو كاحتجاج، كا تذارو كا تلؿ كاستدالؿ، 
 ج  ما رسـ ل ، كطجب من ؛ ك نن آ ر النتاب  تمتن كأشياص مف طريؼ الممالحد 

 -برسالد كىجتوا بنلـو ف   اص أمرم ستقؼ  جين، كتست نؼ نظران ف  حال ، ينكف 
نظن  بؾ، كرجاي  فيؾ؛ كفين بيض اليربدة لـ أ رج منن إل  نفرافو  -إف شاص اهلل 

، كال إننارو لميركؼ، ك  نما لنيمد، كال جحدو إلحساف، كال سترو ليدو ال شؾو ف   نايد؛ كا 
تنجمت  ج  مذهب المدؿ المقؿ الذم يبيثن إقللن  ج  تجاكز قدرة بالدالد، كيريط بن 

إداللن  ف حسف أدبن بفرط الثقد؛ كرب كاثؽو  جؿ؛ كباهلل المياذ مف ذلؾ، كف  الحاليف 
ىاحب هذا المذهب ال ي جك مف كالص ىحيق الميتقب، ك قيدةو نسبيند الذهب؛ كأنت 

ـر طبا ؾ، كسيد با ؾ، تجبر نقى ، كت سك ما  ث مف جراح ، كأمات اهتمام ؛ بن
كمف ناف إحسانؾ إلين مشنكران، كتيذيرؾ  ندن مستكران، ل جيؽه أف ينكف  ج  بالؾ 

  اطران، كبجسانؾ مذنكران، كالسلـ 
، كها أنا آ ذ ف  نشر ما جرل  ج  كجون إال ما اقت   مف الزيادة ف  اإلباند كالتقريب

 كالشرح كالتنشيؼ 
كقد جمط لؾ جميط ما شاهدتن ف  هذن المدة الطكيجد، لينكف حظؾ مف النـر كالمجد 

نقاذؾ إيام مف أسرم تامان، فظن   مكفكران، كنىيب  مف اهتمامؾ ب مرم كجذبؾ ببا   كا 
كا ده ب نؾ تبج  ب  ما آمجن فيؾ كتتجاكزن كتتطاكؿ إل  ما فكقن،  زداد  جبان مما 

 بن، كأفردؾ فين؛ كأتحدث  ج  مر ا ياـ بهريبن، كأحث نؿ مف أران بيدؾ  ىؾ اهلل
 ج  سجكؾ طريقؾ ف  ال ير، كلزـك منواجؾ ف  الجميؿ، كالدينكند بمذهبؾ المستقيـ، 
كأنايد أىحابنا ببهداد؛ كأقكؿ لوـ: هؿ ناف ف  حسباننـ أف يطجط  جينـ مف المشرؽ 

 ج   جمنـ، كيبرز هذا التبريز ف  نؿ ش ص مف يزيد ظرفن  ج  ظرفنـ، كيبيد بيجمن 
تف ركف بن  ج   يرنـ، ف ناظرهـ فيؾ كبسببؾ، ال مناظرة الحنبجييف مط الطبرييف؛ 

wكأتيىب لؾ، ال تيىب المف جييف كالبر كثييف؛ كأجادؿ مف أججؾ، ال جدؿ الزيدييف 
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ييييف؛ مط اإلمامييف؛ كأد   ف  ف ايجؾ الظاهرة كالباطند د كل أقكل مف د كل الش
كأ رب ف  ذلؾ نؿ مثؿ، كأستييف بنؿ سجط، كأركم نؿ  بر، كأنشد نؿ بيت، كأ بر 
نؿ رؤيا، كأقيـ نؿ برهاف، كأستشود نؿ حا رو ك ايب، كأت كؿ نؿ مشنؿ ك امض، 

كأ يؼ إليؾ اآليد بيد اآليد، كالميجزة بيد الميجزة، كأنىجت لنؿ  ريبد، كأد   نؿ 
وزؿ، كال أشين د كام بالمحاؿ، كال أبيد الشاهد، كال  ريبد؛ هذا كال أ جط نلم  بال

أتيجؽ بالمستيجـ، كال أجنق إل  التجفيؽ كالتجزيؽ؛ كنيؼ ال أفيؿ هذا كل  ف  قكؿ الحؽ 
فيؾ مندكحد، كف  تقديـ الىدؽ  ج   يرن نفايد، كف  نشر المطكم مف ف جؾ بلغ? 

نما يميؿ إل  النذب مف قيد بن الىدؽ، كيتيمـ بالىييد مف فاتن الماص، كيحجـ  كا 
بالمن  مف  دـ المتمن  ف  اليقظد؛ ف ما أنت كقد ألبسؾ اهلل رداص الف ؿ، كأطجيؾ مف 
منبتو نريـ، كدرجؾ مف بيتو   ـ، كآتاؾ الحنمد، كفتؽ لسانؾ بالبياف، كأترع ىدرؾ 
، ك فؼ  جيؾ النوكض بنؿ ما ينسبؾ  باليجـ، ك جط أ لقؾ بالدماثد، كشورؾ بالنـر

مف القريب كالبييد، كبنؿ ما يد ر لؾ ا جر  ند الىادر كالكارد، حت  ىرت  الشنر
نوفان  بناص الرجاص، كمفز ان لبن  اآلماؿ؛ فبابؾ مهش ه مزكر، كفناؤؾ منتاب ك كانؾ 
مح كر، ك جمؾ مقتبس، كجاهؾ مبذكؿ، ك يفؾ محدث، كنتبؾ مستيارة، ك داؤؾ 

حمكد،كجدؾ مشنكر، كنؿ أمرؾ حا ر، ك شاؤؾ ميجؿ، ككجوؾ مبسكط، ك فكؾ م
قايـه  ج  النوايد، كبال ه الهايد، كاهلل يزيدؾ كيزيدنا بؾ، كال يبتجينا بفقد ما ألفنان منؾ، 

 بمنن كجكدن 

  اللٍلة التاسعة والعشروناللٍلة التاسعة والعشرون

ليجد: أحب أف أسمط نلمان  -أ ز اهلل نىرن، كأطاب ذنرن، كأطار ىيتن  -قاؿ الكزير 
كؿ كاآل ر كالظاهر كالباطف"، فوف هذا اإليجاز لـ ييود ف  قكؿ اهلل  ز كجؿ: "هك ا 

 ف  نلـ البشر 
فناف مف الجكاب: إف اإلشارة ف  "ا كؿ" إل  ما بدأ اهلل بن مف اإلبداع كالتىكير، 

كاإلبراز كالتنكيف؛ كاإلشارة ف  "اآل ر" إل  المىير إلين ف  الياقبد  ج  ما يجب ف  
wإلنياـ كالتيريؼ، كالودايد كالتكقيؼ  كقد باف الحنمد مف اإلنشاص كالتىريؼ، كا
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باال تبار الىحيق أنن  ز كجؿ لما ناف محجبان  ف ا بىار، ظورت آثارن ف  
ىفحات اليالـ كأجزاين، كحكاشين كأثناين، حت  ينكف لساف اآلثار دا يان إل  ميرفتن، 

 ج  أنن ف  كميرفتن طريقان  ج  قىدن، كقىدن سببان لجمناند  ندن كالحظكة لدين  
احتجابن بارز، نما أنن ف  بركزن محتجب؛ كبياف هذا أف الحجاب مف ناحيد الحس، 

ذا لحظ مف جود  كالبركز مف ناحيد اليقؿ، فوذا طجب مف جود الحس كجد محجكبان، كا 
اليقؿ كجد بارزان، كهاتاف الجوتاف ليستا لن تيال ، كلننوما لإلنساف الذم لن الحس 

لناظر مف منانيف؛ كمف نظر إل  ش صو كاحدو مف منانيف نسبتن كاليقؿ، فىار بوما نا
 إل  المنظكر إلين مفترقد 

نما شؽ هذا ا مر  ج  أنثر الناس كا تجفكا فين،  نوـ رامكا تحقيؽ ما ال يحس   كا 
بالحس، كلك رامكا ذاؾ باليقؿ المحض بهير شكبو مف الحس، لناف المرـك يسبؽ 

الطالب مف  ير ؾو البس، كال ريبو مكحش،  نن ليس ف  الرايـ، كالمطجكب يجكح قبالد 
نما الريب كالشؾ كالظف كالتكهـ نجوا مف  ليؽ الحس كتكابط  ، كا  اليقؿ كالميقكؿ شؾه

ال جقد، كلكال هذن اليكارض لما ا بر كجن اليقؿ، كال  لن شحكب، كلبق   ج  ن رتن 
راض ف  ا كؿ، ىار كجمالن كحسنن كبوجتن  كلما ناف اإلنساف مفيض هذن ا  

مفيض هذن ا حكاؿ ف  الثان ، فاستيار مف اليقؿ نكرن ف  كىؼ ا شياص الجسميد 
جولن منن ك ط ، كاستيار مف ظلـ الحس ف  كىؼ ا شياص الركحانيد  جزان منن 
كنقىان، كلك كفؽ لك ط نؿ ش ص مك ين كنسبن إل  شنجن، كلـ يرفط الك يط إل  

 فيط ف  مك ط الك يط محؿ الرفيط، كلـ ي ط الر 
فجما بج  الحديث هذا الحد،  جب الكزير كقاؿ: ما أ ذب هذا المكرد! كما أ جب هذا 
المشود! كما أبيد هذا المقىد! كما رأل لمىنؼو مف المكحديف متىرفان ف  هذا النكع 

 إال لوذن اليىابد النريمد الم ىكىد باليقظد 
مف الجكاب: إف أبا سييد السيراف  كس ؿ  ف جشـ ف  اسـ الرجؿ ما مينان? فناف 

اإلماـ ذنر  ف ابف ا  راب  أنن يقاؿ: رجؿه  ظيـ الجشـ  يين  كسطن، كمنن سم  
w جشـ 
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كقاؿ: ما الحمحـ? كما ال م ـ? فقيؿ أما الحمحـ فبقؿه يويى ف  اكؿ الىيؼ كينبت 
 فيؤنؿ ف  ذلؾ الكقت؛ كأما ال م ـ فبقؿه آ ر  بيثه منتف الريق 

 المسؾ، أتقكلوا بالومز? فناف مف الجكاب: حنان ابف ا  راب  بالومز  كقاؿ: ف رن
قاؿ:  ار ا الرجؿ ما يين  بوما? قيؿ: قاؿ أبك سييد السيراف : هما شير  دين، كلك 

 قجت  مرد: امسق  ار يؾ ناف  ط  
كقاؿ: سميت اليـك ف  نلـ ابف  بيد: اليثن، كظننت أنن أراد: الكثن مف الجكث لكث 

 امد اليم
 فقيؿ: بؿ يقاؿ: اليثن إذا تشبن بالجيث 

 كقاؿ: ما الشاند? فقيؿ: الميط  مف  ير مناف ة 
 قاؿ: أك تومز النجمد? فقيؿ: إن  لك لـ أهمز لناف مفا جدن مف نفيت 

قاؿ: كالثانيد? تنكف مف نف ت اإلناص  فما مينان? قيؿ: قاؿ أبك سييد: ن نن قجب الحاؿ 
 إلين بالمثؿ 
، ما قدر  ددن مف اإلبؿ? قناف مف الجكاب: أف ابف ا  رب  قاؿ: الذكر ما قاؿ: الذكد

ذا بجهت اليشريف أك قاربت فو  قطيده كىبده كفرقده كىرمده  بيف الثلثد إل  اليشرة  كا 
حت  تبج  الثلثيف كا ربييف  ثـ ه  حدرة ك نرة ك جرمد حت  تبج  مايد  ثـ هنيدة  

ذلؾ الثلثمايد  فوذا بجهت أربيمايد فو   رجه إل  فوذا بجهت مايتيف فو   طر  كن
ا لؼ، كالجما د  ركج  فوذا نثرت  ف ا ربييف كال مسيف فبجهت مايدن كزادت فو  

نما سميت جرجكران لجراجرها كأىكاتوا  كقد تستيير اليرب بيض هذا فتجيجن  جرجرك، كا 
 ف  بيض 

دو ما ناف قجيلن كال نثيران؛ قاؿ ابف كقاؿ: ما الفرؽ بيف القبض كالقبض? فقيؿ: القبض ليد
 ا  راب : كأنشدن  اليامرم البف ميادة: 

  كلجحفف أ ن  لجفقير مف القبض   طاصنـ قبضه كيحفف  يرنػـ

كقاؿ: القبض ب طراؼ ا ىا ب، كالقبض بالنؼ، كالحفف بالنؼ كالراحد إل  فكؽ 
w مفتكحده قجيلن  هذا لفظن 
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يجمط? فقيؿ: حن  ابف ا  راب  ف  جمين، فقاؿ: اإلؿه  كقاؿ: اإلؿ الذم هك اليود هؿ
 كألكؿ 

كقاؿ: آـ الرجؿ ماذا? فقيؿ: هذا  ج  كجكن؛ يقاؿ: آـ الرجؿ يؤـك أكامان مف اليطش؛ 
كيقاؿ آـ الرجؿ يؤـك إياما، كهك الد اف  كآـ الرجؿ يييـ إذا بق  بهير حجيجد، كا يـ 

 مستيمؿه ف  الرجؿ كالمرأة 
مفيد، كيجب أف يجمط منن جزصه أك جزآف ليسوؿ  ج  الطرؼ المجاؿ قاؿ: هذا نمط 

ذا تدا ؿ الجطيؼ بالنثيؼ كما رؽ بما  جظ نبت  فين، فوف النتب الطكاؿ مسيمد، كا 
النفس، كدب المجؿ كاإلنساف نسجن مف طينن، كنشاطن مف نفسن، كالطيف أ جب مف 

 النفس 
 فناف الجكاب: السمط كالطا د لألمر المشرؼ 

هات حديثان ينكف مقطيان لجكداع، فوف الجيؿ قد  بس كجون، كجنق ناهجن، كأهدل  قاؿ:
 إل  الييف سندن تسرؽ الذهف كتسب  الرأم 

فناف مف الجكاب أنن مر ب  اليـك حديثه ما جرل منذ لياؿو ف  فساد الناس كحؤكؿ 
 مارة الزماف، كما دهـ ال اص كالياـ ف  حديث الديف الذم هك اليمكد كالد امد ف  

 الداريف، كقد طاؿ تيجب  منن، كىق  ندم أف الداص ف  هذا قديـ، كالكجط فين أليـ 
 قاؿ: فوات فتشبيبؾ قد ر ب شديدان،  رامؾ قد بيث جديدان 

فناف مف ذلؾ الحديث أف محمد بف سلـ قاؿ فيما حدثنا بن أبك السايب القا    تبد 
قاؿ محمد بف سلـ: سميت يكنس  بف  بيد اهلل قاؿ: حدثنا السنرم أبك سييد قاؿ:

يقكؿ: فنرت ف  أمرو فاسميكن  قجنا: هاتن  قاؿ: نؿ مف أىبق  ج  كجن ا رض مف 
أهؿ النار إال أمتنا هذن؛ كالسجطاف كمف يطيؼ بن هجن  إال قجيلن، فوذا قطيت هذن 

 جفت هذا الطبقد حت  تبج  الشاـ ف نجد ربان كبا يده كشربد  مرو كبا توا إال قجيلن، فوذا 
الرمؿ حت  ت ت  رمؿ يبريف كأ لـ الرـك فل  سؿ مف جنابد، كال إسباغ ك كص، كال 

إتماـ ىلة، كال  جـ بحدكد ما أنزؿ اهلل  ج  رسكلن ىج  اهلل  جين كسجـ إال قجيلن؛ فوذا 
wىرت إل  ا مىار ف ىحاب هذن النراس  ليس منوـ إال ذيبه مشتهره بذنبن، ي تجؾ 
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همؾ، ينذب، كيب س ف  الميزاف، كيطفؼ ف  المنياؿ، إال قجيلن؛ فوذا  ف دينارؾ كدر 
ىرت إل  أىحاب الهلت الذيف نفكا المؤكند كأنيـ  جيوـ كجدتوـ يمس  أحدهـ 

سنراف كيىبق م مكران، إال قجيلن؛ كمي  كاهلل منوـ قطيطه ف  الدار، فوذا ىرت إل  قكـو 
شتوكف ما يشتو  هؤالص، فكاحده لص، كآ ر لـ ينيـ  جيوـ بما أنيـ  ج  هؤالص، كهـ ي

طرار، كآ ر مستقؼو إال قجيلن، فوذا ىرت إل  أىحاب هذن السكارم، فوذا يشود  ج  
 هذا بالنفر، كهذا يبرأ مف هذا، كاهلل ليف لـ ييمنا اهلل برحمتن إنوا لجف يحد 
ما قاؿ، فوذا فقاؿ الكزير: لقد شردت النـك  ف  ين ، كمألت قجب   جبان، فوف ا مر لن

ناف هذا قكلن ف   ىرن، كشجرة الديف  ج  ن ارة أ ىانوا ك  رة أكراقوا، كينط 
نا إلين راجيكف  -ترل  -ثمارها، فما قكلن   فينا لك لحقنا، كأدرؾ زماننا، إنا هلل كا 

  اللٍلة الثالثىناللٍلة الثالثىن

اب: سراكيؿ يذنر أـ يؤنث، كيىرؼ أـ ال? فناف الجك  -أداـ اهلل أيامد  -كقاؿ الكزير 
أف  ج  بف  يس  حدثنا  ف شي ن ابف السرج قاؿ: س لت المبرد فقجت: إذا ناف الكاحد 

ف  ىيهد الجمط ما يىنط بن ف  الىرؼ ف  مثؿ شيرن هراميؿ كهذن سراكيؿ كما 
 أشبون، فقاؿ: ألحقن بالجمط ف منين الىرؼ،  نن مثجن كشبيون 

د  ف الفراص قاؿ: ألحقن ب حمد قاؿ: كس لت أحمد بف يحي   ف ذلؾ، فقاؿ: أ برنا سجم
 فامنين الىرؼ ف  الميرفد، كاىرفن ف  الننرة حت  ينكف بيف الكاحد كالجمط فرؽ 

كس ؿ فقاؿ: ما كاح المنا يب كالمناجيب كما حنموما? فناف مف الجكاب: كاحد 
المنا يب من اب، يمدح بن كيذـ، فوذا ناف مدحان فوك م  كذ مف الن ب، كهك 

ذا ناف ذمان فوك م  كذه مف الن بد، كه  االست  قاؿ: كهنذا المنجاب ينكف  اال تيار، كا 
ذا ناف ذمان فوك  مدحان كذمان، فوذا ناف مدحان فوك م  كذه مف االنتجاب، كهك اال تيار، كا 

 م  كذه مف النجب، كهك قشر الشجر 
? فناف مف الجكاب أف محمد بف يزيد قاؿ    ما  ج -قاؿ: ما مين  قكلوـ: امرأةه  ركبه

إنن مف ا  داد، كه  المتحببد إل  زكجوا؛  -حدثنا بن أبك سييد كابف السراج  نن 
w كه  الفاسدة، م  كذه مف قكلوـ:  ربت ميدتن إذا فسدت 
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كقاؿ: ال وياص يمد كيقىر? فناف مف الجكاب أف ابف ا  راب  قاؿ: الذم حىجتن  ف 
المقىكرة ه  الياسميف، كجمط ا  راب أف ال وياص الممدكدة ه  الت  ال تحيض، كأف 

 ا كؿ  و ه كجمط المقىكر  وايا 
قاؿ: ما مين  المندل  المطير? فناف مف الجكاب: أف ابف ا  راب  قاؿ: هك مقجكب 

 المطرم 
 كقاؿ: أنشدن   زالن، ف نشدتن ما ح ر ف  الكقت   راب : 

 كلـ ألمـ بن كبن الهػجػيؿ  أمر مجنبان  ف بيت سجم 

  كطرف   نن مننسره نجيؿ  كهػكام فػينأمر مجنبان 

 إلىقجب  كقاتجن سػبػيؿ  كقجب  فين مقتتؿه فوؿ لػ 

 كقاؿ: أتحفظ ا بيات الت  فيوا: 
  مف الشكاص كينف  شربن الهمر  تنفين فجذة نبدو إف ألػـ بػوػا

 ف نشدن ابف نباتد، كذاؾ  ن  قجت: ما أحفظ إال هذا البيت شاهدان، كهك   ش  باهجد
 يرث  المنتشر: 

 مف  جك ال  جبه منوا كال س ر  إن  أتتن  لساف ال أسػر بػوػا

 حيراف ذا حذر لك ينفط الحػذر  فبت مرتفيان لجػنػجػـ أرقػبػن

 كرانبه جاص مف تثجيث ميتمػر  كجاشت النفس لما جاص جميوػـ

 حت  التقينا كنانت دكننا م ػر  ي ت   ج  الناس ال يجكم  ج  أحدو 

 إذا النكانب أ طا نكأها المطر  ت مف ال تهب الح  جفنػتػننيي

  ج  الىديؽ كال ف  ىفكن نػدر  مف ليس ف   ػيرن شػره ينػدرن

 بالقـك لػيجد ال مػاصه كال شػجػر  طاكم المىير  ج  اليزاص منىجت

 بالمشرف  إذا ما اججكذ الػسػفػر  ال تننر البازؿ النكماص  ربػتػن

w حت  تقطط ف  أ ناقوا الػجػرر  حيف تبػىػرن كتفزع الشكؿ منن
w
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 كنؿ أمرو سكل الفحشاص ي تػمػر  ال يىيب ا مر إال ريث يرنػبػن

 مف الشكاص كينف  شربن الهػمػر  ينفين حػزة فػجػذافو ألػـ بػوػا

 كال ييض  ج  شرسكفن الىفػر  ال يت رل لما ف  القػدر يرقػبػن

 كال يزاؿ أماـ الػقػـك يقػتػفػر  ال يهمز الساؽ مف أيف كمف كىبو 

  نن القميص بسير الجيؿ محتػقػر  موفوؼه أه ـ النشحيف من ػرؽه 

 نذلؾ الرمق ذك الن جيف يننػسػر   شنا بذلؾ دهػران ثػـ فػارقػنػا

ف لـ ي ت ينتظر  ال ت مف الناس ممسان كمىبػحػن  مف نؿ أكبوقاؿ: كا 

 قد ننت تستيج  كتنتػىػريكمان ف  إما يىبػؾ  ػدكه فػ  مػنػاكأةو 

 ألـ بالقـك كرده مػنػن أك ىػدر  لك لـ ت نن نػفػيؿه كهػ   ػاينده 

 نما ي  ص سكاد الط يد القػمػر  كراد حربو شوابه يستػ ػاص بػن

 فاذهب فل يبيدنؾ اهلل منػتػشػر  إما سجنت سبيلن ننت سالػنػوػا

 اسػرتػن  ػسػركليس فين إذا ي  مف ليس فين إذا قاكلػتػن رهػؽه 

  اللٍلة الىاحذة والثالثىناللٍلة الىاحذة والثالثىن

كجرل ليجدن حديث الرأم ف  الحرب كالحـز كالتيقظ كقجد االستواند بال ىـ، فقاؿ ابف 
 بيد الناتب: أنا أستحسف نلمان جرل أياـ ا ميف كالم مكف، كذاؾ أف  ج  بف  يس  

كردكا مف الرم بف ماهاف لما تكجن إل  حرب طاهر بف الحسيف مف بهداد، س ؿ قكمان 
? إنما هك شكنده مف أ ىان ، كشرارةه مف   ف طاهر، فقالكا: إنن مجده  فقاؿ: كما طاهره

نارم؛ ثـ قاؿ  ىحابن: كاهلل ما بيننـ كبيف أف ينقىؼ انقىاؼ الشجر مف الريق 
الياىفد إال أف يبجهن  بكرنا  قبد همذاف،  ف الس اؿ ال تقكل  ج  النطاح، كالثيالب 

ا  ج  لقاص ا سكد، فوف يقـ طاهره بمك ين ينف أكؿ ميرض لظبات ال ىبر لو
السيكؼ كأسند الرماح  فقاؿ يحي  بف  ج و ليج  بف  يس : أيوا ا مير، إف اليسانر 

ف الشرارة ال فيد ربما ىارت  رامان،  ال تساس بالتكان ، كالحركب ال تدبر باال ترار، كا 
w  كالنوجد مف السيؿ ربما ىارت بحران  ظيمان 
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فقاؿ: إنما حجب  ج  بف  يس   ف كثيؽ الرأم هذا االستحقار بالنلـ، كاالقتدار 
  ج  الجفظ، كمف ىدؽ فنرن ف  طجب الرأم النافط، قؿ نلمن بالوذر ال ايط 

 كقاؿ ف  هذن الجيجد: ما رأيت مف بق  بوحىاص كجكن فييؿ كمكاقيوا 
أنثر ما قدر  جين، كالتىفق فناف مف الجكاب: أف ا  فش قد ذنر  شرة أكجن، كه  

قد دؿ  ج  أربييف كجوان كزيادة  قاؿ: فما أ رب ما مر بؾ منوا? فقيؿ: فييؿه بمين  
، كيقيفه  فيؿ  فقاؿ: هذا كاهلل  ريب، فوات لن شاهدان  فقيؿ: يقاؿ منافه دميثه كدمثه

؛ كلجفرس اليتيد لجيدك: اليتد؛ كالنقيؿ مف اليدك: نقؿ؛  ، كرىيؼه كرىؼه كال بيط كيقفه
 مف الكرؽ:  بط؛ كلجقديـ: قدـ؛ كالبير النزيق: نزح، كالججسـ اليميـ:  مـ 

كقاؿ ابف ا  رابيؾ القفيؿ: الشكؾ اليابس، كالجمط قفؿ  كقاؿ أحمد بف يحي : هك من  
 بيده أم بييد، كالبيد ينكف لججمط كالكاحد 

مثؿ ا  فش ظفره  فيجب كقاؿ: ينبه  أف يين  بوذن الكجكن نجوا  فوف الزيادة  ج 
حسف، كامتيازه ف  الهزارة جميؿ، كما تفا جت درجات اليجماص إال بتىفق ا  ير قكؿ 

 ا كؿ كاستيلين  ج  ما فاتن 
كقاؿ: هؿ يسجـ  ج  أهؿ الذمد? كهؿ يبدأكف?  -أباد اهلل  دان، كحقؽ منان  -كس ؿ 

يز سيؿ  ف هذا فحن  أف  مر بف  بد اليز  -فناف أبك الب ترم الداكدم حا ران 
بيينن، فقاؿ: يرد  جيوـ السلـ، كال ي س ب ف يبدصكا، لقكؿ اهلل  ز كجؿ: "فاىفق  نوـ 

 كقؿ سلـه" 
كحن  ف  ميرض حديث أب  بنر قاؿ: نتب مجنكفه إل  مجنكف: "بسـ اهلل الرحمف 

الرحيـ، حفظؾ اهلل، كأبقاؾ اهلل، نتبت إليؾ كدججد تطه ، كسفف المكىؿ ها ه ، كما 
داد الىبياف إال شران، كال الحجارة إال نثرة، فوياؾ كالمرؽ فونن شر طياـو ف  الدنيا، كال يز 

تبت إال ك ند رأسؾ حجره أك حجراف، فوف ا  ير يقكؿ: "كأ دكا لوـ ما استطيتـ مف 
 قكةو"  كنتبت إليؾ لثلث  شرة كاربييف ليجد  جت مف  اشكراص سند النم ة" 

بقاؾ اهلل مف النار كسكص الحساب، كتفديؾ نفس  مكفقان إف قاؿ: كنتب مجنكفه آ ر: "أ
w شاص اهلل" 
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قاؿ: كنتب مجنكف آ ر إل  مجنكفو مثجن: كهب اهلل ل  جميط المنارن فيؾ، نتاب  إليؾ 
مف النكفد حقان حقان حقان، أقلم  ت ط، كالمكت  ندنا نثير، إال أنن سجيـ كالحمد هلل، 

 اهلل  أحببت لييرفن إ لمنـ ذلؾ إف شاص
حت  استجق ، كقاؿ: ما الذم يبج  بنا هذا االستطراؼ إذا  -أ حؾ اهلل سنن  -ف حؾ 

سمينا بحديث المجانيف? فقاؿ ابف زر د:  ف المجنكف مشارؾه لجياقؿ ف  الجنس، فهذا 
ذا ناف مف المجنكف ما  ناف مف الياقؿ ما يحسب أف ينكف مف المجنكف نرن ذلؾ لن، كا 

منن، كاليقؿ بيف أىحابن ذكر  رضو كاسط، كبقدر ذلؾ  ييود مف الياقؿ تيجب
يتفا جكف التفا ؿ الذم ال سبيؿ إل  حىرن، كنذلؾ الجنكف بيف أهجن ذك  رضو 

كاسط، كبحسب ذلؾ يتفاكتكف التفاكت الذم ال مطمط ف  تحىيجن، كنما أنن يبدر مف 
ما ال يتكقط الياقؿ بيض ما ال يتكقط إال مف المجنكف نذلؾ يبدر مف المجنكف بيض 

إال مف الياقؿ، كال ييتد بذلؾ كال بوذا، أ ن  أف الياقؿ بذلؾ المقدار ال يرل مجنكنان، 
نما اجتميا ف  النادر القجيؿ، الجتما وما ف   كالمجنكف بذلؾ المقدار ال يسم   اقلن، كا 
طه الجنس الذم ييموما، كالنكع الذم يفىجوما، كف  الجمجد اإلنساف بما هك بن حيكافه سب

ف  -كحمار، كبما هك بن نفس ه إنساف، كبما هك بن  اقؿه نب ه كمجؾ؛ كهذن ا  راض  كا 
فونوا تتميز بقكة اليقؿ ف  الىكرة الم جكطد إما  -تدا جت النتظاموا ف  طيند كاحدة 

ما مكاىجد  كمر لن ف  هذا المك ط نلـه بجي ه تاـه منشكؼ   مفارقد، كا 
اع كالمؤانسد  ب  حياف التكحيدم حسب تجزيتنا نمؿ الجزص الثان  مف نتاب اإلمت

كالحمد هلل رب الياليمف كالىلة كالسلـ  ج  سيدنا محمد ك ج  آلن كىحبن أجمييف، 
كيجين الجزص الثالث مف هذا النتبا كأكلن: ثـ ترام  الحديث إل  أمر المطيميف 

 كالطا ميف، ال   نس ؿ اهلل الميكند كحسف التكفيؽ 
ث إل  أمر المطيميف كالطا ميف، كالذيف يوشكف  ند المايدة، كالذيف ثـ ترام  الحدي

 ييبسكف كيجمكف كيطرقكف، كالذيف يى بكف كيجهطكف، كي جركف كيهتاظكف 
فقاؿ: أحب أف أسمط ف  هذا أنثر ما فين، كيمر ب  أ جبن، فوف ف  ميرفد هذا الباب 

يقاظان نثيران  w توذيبان كا 
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مان كحديثان قد  ا كا ف  هذا الفف  ك ان بييدان، كما فناف ف  الجكاب: إف الناس قدي
كقفكا منن  ند حد،  ف الحديث  ف ا  لؽ الم تجفد با مزجد المتبايند، كالطبايط 

 المتناييد ال يناد ينتو  إل   ايد ينكف فيوا شفاصه لجمستمط المستفيد ك ال لجركايد المفيد 
 ج  ا نؿ أحسف، أـ اإلمساؾ حت   قاؿ: قبؿ نؿ ش ص أ جمكنا يا أىحابنا: الحث

ينكف مف ا نؿ ما ينكف? فناف مف الجكاب: أف هذن المسيجد بيينوا جرت با مس 
بالرم  ند ابف  باد فتنكهب النلـ فيوا، كأف   إل  أف ا كل  الحث كالت نيس كالبسط 

سجاص الطرؼ مط الجطؼ كالدماثد، مف  ير  داللدو كالطلقد كليف الجفظ كقجد التحديؽ كا 
  ج  تنجؼو ف  ذلؾ فا ق كال إمساؾو  نن قادح 

كحن  ابف  باد ف  هذا المك ط اف بيض السجؼ قاؿ: الطياـ أهكف مف أف يحث 
  ج  تناكلن 

 كقاؿ الحسف بف  جيؾ الطياـ أجؿ مف أف ال يحث  ج  تناكلن، كمذهب الحسف أحسف 
كلـ يبسطكن  فقب ن  قاؿ: كلقد ح رت مكلد ناسو ال أظف بوـ الب ؿ فجـ يحثكن  

ف لـ ينف بورادتوـ   ذلؾ، كن ف انقبا   ناف بميكنتوـ، كا 
 قاؿ الكزير: هذن فايدة مف هذا الرجؿ الذم يتوادل قكلن، كتتراكل أ بارن 

ثـ حنيت لن أف أسماص بف حارجد قاؿ: ما ىنيت طيامان قط فد كت  جين نفران إال 
ال رب ما ناف، قجت: لك أذف ل  ف   نانكا أمف  ج  من   جيوـ  فقاؿ: زدنا مف هذا

 جمين ناف أكل ؛ قاؿ: لؾ ذلؾ فما ي رنا أف تطرب آذاننا بما توكل نفكسنا 
فناف مف الجكاب أف الجاحظ قد أت   ج  جمورة هذا الباب إال ما شذ  نن مما لـ يقط 

ف ناف بار ان  -إلين، فوف اليالـ  ك ليس يجكز أف يظف بن أنن قد أحاط بنؿ باب، أ -كا 
بالباب الكاحد إل  آ رن؛  ج  أنن حدث مف  ود الجاحظ إل  كقتنا هذا أمكره كأمكر، 
، ك رايب ك جايب،  ف الناس ينتسبكف  ج  رأس نؿ مايد سندو  ادةن  كهناته كهناته

جديدة، ك جيقدن  ير ميوكدةو، كبدص هذن المييف هك الكقت الذم فين تنيقد شرييد، كتظور 
ستقر سنف، كتؤلؼ أحكاؿه بيد فطاـو شديد، كتجنؤو كاقط؛ ثـ  ج  نبكة، كتفشك أحناـ، كت

w استناف ذلؾ ينكف ما ينكف 
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كقاؿ ميمكف بف موراف: مف  اؼ الب يؿ ىامت دابتن، كاستهن   ف الننيؼ، كأمف 
 الت مد 

ذا  افن  كقاؿ حامد الجفاؼ المتزهد: المراي  إذا  اؼ إنسانان حدثن بس اكة إبراهيـ، كا 
 بزهد  يس  بف مريـ إنسافه حدثن 

كقاؿ مالؾ بف دينار: د جنا  ج  ابف سيريف فقاؿ: ما أدرم ما أطيمنـ? ثـ قدـ إلنيا 
 شودة 

 كقاؿ ا  مش: ناف  يثمد يىنط ال بيص ثـ يقكؿ: نجكا فكاهلل ما ىنط إال مف أججنـ 
كقاؿ بنر بف  بد اهلل المزن : أحؽ الناس بجطمدو مف إذا د   إل  طياـو ذهب بآ ر 
مين، كأحقوـ بجطمتيف مف إذا قيؿ لن: اججس ها هنا قاؿ: بؿ ها هنا؛ كأحؽ الناس 

 بثلث لطمات مف إذا قيؿ لن: نؿ، قاؿ: ما باؿ ىاحب البيت ال ي نؿ مينا 
ف ناف  كقاؿ إبراهيـ بف الجنيد: ناف يقاؿ: أربط ال ينبه  لشريؼ أف ي نؼ منوف كا 

يالـ يتيجـ منن، كالسؤاؿ  ما ال ييجـ ممف هك أميران: قيامن مف مججسن  بين، ك دمتن لج
 أ جـ منن، ك دمد ال يؼ بنفسن إنرامان لن 

كقاؿ حاتـ ا ىـ: ناف يقاؿ اليججد مف الشيطاف إال ف   مس، فونوا مف سند رسكؿ 
اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ: إطياـ ال يؼ إذا حؿ، كتجويز الميت إذا مات، كتزكيى 

 ديف إذا حؿ ككجب، كالتكبد مف الذنب إذا كقط البنر إذا أدرنت، كق اص ال
كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: :ليجد ال يؼ حؽه كاجبه  ج  نؿ مسجـ، فمف أىبق 

ف شاص ترؾ"   بفناين فوك أحؽ بن إف شاص أ ذ، كا 
كجاصت امرأة إل  الجيث بف سيد كف  يدها قدح، فس لت  سلن كقالت: زكج  مريض؛ 

فقالكا: يا أبا الحرث: إنما تس ؿ قدحان  قاؿ: س لت قدرها كنيطيوا ف مر لوا براكيد  سؿ؛ 
  ج  قدرنا 

 رج ابف المبارؾ يكمان إل  أىحابن، فقاؿ لوـ: نزؿ بنا  يؼه اليـك فقاؿ: ات ذكا ل  
 فالكذجان؛ فسرنا ذلؾ منن 

wكقاؿ الحسف ف  الرجؿ يد ؿ بيت أ ين فيرل السجد فيوا الفانود: الب س أف ي نؿ مف 
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 ر أف يست ذنن  ي
كقاؿ ابف  مر: أهديت لرجؿ مف أىحاب النب  ىج  اهلل  جين كسجـ شاةه فقاؿ: أ   
فلفه أحكج إليوا، كبيث بوا إلين، فجـ يزؿ يبيث بوا كاحده بيد كاحد حت  تداكلوا تسيد 

أبيات، كرجيت إل  ا كؿ، فنزلت اآليد: "كيؤثركف  ج  أنفسوـ كلك ناف بوـ 
  ىاىده" 
سييد ال درم: قاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ: "مف ناف لن ظوره فجييد قاؿ أبك 

 ج  مف ال ظور لن؛ كمف ناف لن زاده فجييد  ج  مف ال زاد لن، حت  رأينا أنن ال حؽ 
  حدو منا ف  الف ؿ" 

كسيؿ ابف  مر  ما حؽ المسجـ  ج  المسجـ? قاؿ: أال يشبط كيجكع، كأال يجبس كييرل، 
 ببي اين كىفراين كأف يكاسين 

كناف ابف أب  بنرة ينفؽ  ج  جيرانن أربييف داران سكل ساير نفقاتن، كناف يبيث إليوـ 
 با  اح  كالنسكة ف  ا  ياد، كناف ييتؽ ف  نؿ يـك  يدو مايد ممجكؾ 

ذا ناف  كناف حماد بف أب  سجيماف يفطر نؿ ليجدو مف شور رم اف  مسيف إنسانان، كا 
 بان ثكبان كأ طاهـ مايد مايد يـك الفطر نساهـ ثك 

 كقاؿ الشا ر: 

  كلـ يرزؽ اهلل ذاؾ الب يل  أراؾ تؤمؿ حسف الثػنػاص

 يمف نثيران كييط  قجػيل  كنيؼ يسكد أ ك بػطػندو 

كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "تجافكا  ف ذنب الس  ، فوف اهلل ي  ذ بيدن نجما 
  ثر" 

اة، كقرة ال يؼ، كآكل ف  النايبد، فقد كق  شق كقاؿ  جين السلـ: "مف أدل الزن
 نفسن" 

كقالت أـ البنيف أ ت  مر بف  بد اليزيز: أؼو لجب ؿ، كلك ناف طريقان ما سجنتن، كلك 
 ناف ثكبان ما لبستن، كلك ناف سراجان ما است  ت بن 

wكقاؿ ا ىمي : قاؿ بيض اليرب: ليست الفتكة الفسؽ كال الفجكر، كال شرب ال مكر، 
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نما الفتكة طياـه مك كع، كىنيط مىنكع، كمنافه مرفكع، كلسافه ميسكؿ، كنايؿ كا  
 مبذكؿ، ك فاؼ ميركؼ، كأذل منفكؼ 

كقاؿ أبك حاـز المدن : أسيد الناس بال جؽ الحسف ىاحبن، نفسن منن ف  راحد، ثـ 
زكجتن، ثـ كلدن، حت  إف فرسن ليىوؿ إذا سمط ىكتن، كنجبن يشرشر بذنبن إذا رآن 

ف السي ص ال جؽ  شق  الناس، نفسن منن ف  بلص، ثـ كقطن  يد ؿ تحت مايدتن، كا 
ف دابتن  ،ق ليد ؿ كهـ ف  سركر فيتفرقكف فرقان منن، كا  زكجتن، ثـ كلدن، ثـ  دمن، كا 

 لتحيد  نن إذا رأتن، مما ترل منن، كنجبن ينزك  ج  الجدار، كقطن يفر منن 
 كناف  ج  باب ابف نيساف منتكب: اد ؿ كنؿ 

كنانت  ايشد ر   اهلل  نوا تقكؿ ف  بنايوا  ج  النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: ب ب  
 مف لـ ينـ  ج  الكثير، كلـ يشبط مف  بز الشيير 

، فوف ناف  كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "إف اهلل لـ ي جؽ ك اصن مج ص شران مف بطفو
 ق" البد فاجيجكا ثجثان لجطياـ، كثجثان لجشراب، كثجثان لجري

 قاؿ الشا ر: 

  شبي  بطانان حؽ مف  ييكا  ليسكا يبالكف إذا أىبػحػكا

 كالنجب ف  امكالوـ يرتػط  كال يبػالػكف بػمػكالهػـ

كحن  لنا أبك بنر أحمد بف إبراهيـ بجرجاف إماـ الدنيا قاؿ: رأيت أبا  جيفد المف ؿ بف 
ؿ: ألجحسف كالمنظر الحباب، كقد د   إل  كليمدو فرأل الىحاؼ تك ط كترفط، فقا

 د ينا، أـ لألنؿ كالم بر? فقيؿ: بؿ لألنؿ كالم بر، قاؿ: فاترنكا الىحفد يبج  قيرها 
كناف سجيماف بف ثكابد   ـ ال كاف، نثير الطياـ، كافر الر يؼ، كناف ميجبان بوجادة 
ا لكاف، كات اذ البدايط كالطرايؼ كالهرايب  ج  مايدتن؛ كنانت لن  ركبه مف الحجكل 
ال تيرؼ إال بن، كناف  بزن الذم يك ط  ج  المايدة الر يؼ مف منكؾ دقيؽ، كلذلؾ 

 قاؿ أبك فر كف اليدكم: 
w ننومسو أك  مر بف  مػراف  ما الناس إال نػبػطه ك ػكزاف
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 أبا حمار ف  حر أـ قحطػاف   اؽ جراب   ف ر يؼ سجماف

   كأير بهؿو ف  است أـ  دنػاف

....    

دن ركميد نانت لقـك ذكم يسار، فنتب إليوا يكمان: جيجت فداؾ،  ندم ك شؽ رجؿه جاري
اليـك أىحاب ، كقد اشتويت سنباجدن بقريد ف حب أف تكجو  إلينا بما ييمنا كينفينا 

منوا، كدستجدن مف نبيذو لنتهذل كنشرب  ج  ذنرؾ، فجما كىجت الرقيد كجوت إلين بما 
إ كان  مجتميكف  ندم، كقد اشتويت قجيدن  طجب؛ ثـ نتب إليوا يكمان آ ر: فدتؾ نفس ،

جزكريد فكجو  بوا إل  كما ينفينا مف النبيذ كالنقؿ، لييرفكا منزلت   ندؾ، فكجوت إلين 
بنؿ ما س ؿ؛ ثـ نتب إليوا يكمان آ ر: جيجت فداؾ، قد اشتويت أنا كأىحاب  رصكسان 

نا؛ فنتبت الجاريد  ند سمانان، ف حب أف تكجو  إلينا بما ينفينا، كمف النبيذ بما يركي
ذلؾ: إن  رأيت الحب ينكف ف  القجب، كحبؾ هذا ما تجاكز الميدة  كنتبت أسفؿ 

 الرقيد: 
 صنا ف  زمف الػشػدن   ذيرم مف حبيبو جػا

  فىار الحب ف  الميدن  كناف الحب ف  القجػب

 كقاؿ جرير: 
 قدكرهػا نثيره تناجيوا لياـه   كال يذبحكف الشاة إال بميسرو 

 قالت  اديد بنت فر د الزبيريد ف  ابنوا دكس: ك 
 تشبن دكس نفػران نػرامػا

  نانكا الذرل كا نؼ كالسناما

 نانكا لمف  الطوػـ إدامػا

 نالسمف لما سهبؿ الطيامػا

 يقاؿ سهبؿ رأسن بالدهف كسهسهن كركان كأمر ن 
اهلل  جين كسجـ:  قاؿ الكاقدم: قيؿ  ـ أيكب: أم الطياـ ناف أحب إل  رسكؿ اهلل ىج  w
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فقد  رفتـ ذلؾ بمقامن  ندنـ? فقالت: ما رأيتن أمر بطياـو يىنط لن بيينن، كال رأينان 
أت  بطياـ فيابن قط  كقد أ برن  أبك أيكب أنن تيش   ندن ليجدن مف قىيد أرسؿ بوا 

سيد بف  بادة فيوا طفيشؿ فرأيتن ينوؾ تجؾ القىيد ما لـ ينوؾ  يرها، فرجط إل  
، فننا نيمجوا لن  كننا نيمؿ لن الوريسد، كنانت تيجبن، كناف يح ر  شاصن ف  برن 

 مف  مسد إل  ستدو إل   شرة نما ينكف الطياـ ف  القجد كالنثرة 
كناف أسيد بف زرارة ييمؿ لن هريسد ليجدن كليجدن ال، فناف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ 

ـ، فيقكؿ: هجمكها؛ فنيرؼ بذلؾ أنوا يس ؿ  نوا؛ أجاصت قىيد أسيد أـ ال? فيقاؿ: ني
 تيجبن 

  
قدـ ىويب  ج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ بقباص كمين أبك بنرو ك مر، بيف أيديوـ 

رطبه قد جاصهـ بن نجثـك بف الودـ أموات جراذبف كىويبه قد رمد ف  الطريؽ، 
مر: يا كأىابتن مجا ده شديدة، فكقط ف  الرطب؛ قاؿ ىويب: فجيجت آنؿ، فقاؿ  

رسكؿ اهلل، أال ترل إل  ىويب ي نؿ الرطب كهك رمد? فقاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين 
كسجـ: "أت نؿ الرطب كأنت رمد?" فقاؿ ىويب: أنا آنؿ بشؽ  ين  الىحيحد، فتبسـ 

 رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ 
 كقاؿ ا  ش : 

  نجيا ما أبىر الناس طيمان فيوـ  لك أطيمكا المف كالسجكل منانوـ

 كقاؿ النميت: 
 تنػىػب كال ثفيت إال بنا حيف  كما استنزلت ف   يرنا قدر جارنا

يقكؿ إذا جاكرنا جاره لـ ننجفن أف يطب  مف  ندن، كينكف ما يطب ن مف  ندنا بما 
نيطين مف الجحـ لينىب قدرن  كيقاؿ لجحيس سكيطد  كقاؿ: الر يهد لبف يطب   كقاؿ: 

ثـ النجبرة، ثـ الحسك  كالجكقد: الرطب بالسمف، كالسجيقد: الذرة  ه  اليىيدة، ثـ الحريرة
تدؽ كتىجق بالجبف، كالرىييد: البر يدؽ بالفور كيبؿ كيطب  بش ص مف السمف، 

w كالكجييد: التمر يكج  ثـ يؤنؿ بالجبف 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 277 

 كقاؿ أ راب : ليس مف ا لباف أحج  مف لبف ال جفد 
 ـ كالن بسد كالقطبيد ي جط لبف إبؿو بجبف  ن

كقاؿ أ راب : الحمد هلل الذم أ نانا بالجبف  ما سكان  كيقاؿ أنؿ  بزان قفاران ك فاران 
ك فيران: ال ش ص مين ك جين اليفار كالدمار كسكص الدار؛ كأنؿ  بزان جبيزان أم فطيران 

: ال يجزؽ بي ن ببيض   يابسان  كجاص بتمر فضو كف ان كفذو كحثو
اـ قاؿ: د ؿ  ج  فرجه الر ج  كقد تهديت قاؿ أبك الحسف الطكس : أ برن  هش

 كاتن ت، فقاؿ: يا أبا  بد اهلل: إنما تحسف ا نؿ كاالتناص 
قاؿ: فترنت ا نؿ  ندن أيامان، كبجهن ذلؾ، فبيث إل : إف ننت ال ت نؿ طيامنا فجيس 

 لنا فيؾ حاجد  قاؿ: ف نجت شييان ثـ أتيتن فجـ ييتذر مما ناف 
 فراص قاؿ: اليرب تسم  السنباجد الىيفىد  كأنشد: قاؿ أبك الحسف: أ برن  ال

  يجكص فيجق  رحجن  ند  امر  أبك مالؾو ييتادنا ف  الظواير

 أبك مالؾ: الجكع، هنذا تقكؿ اليرب كيج ص كيجكص لهتاف 
 كقاؿ اآل ر: 

 دايبػا أبا مالؾو إن  أظػنػؾ  رأيت الهكان  إذ نزلت جفكنن 

 أبك مالؾ ها هنا الشيب 
ك الحسف: أ برن  الثكرم  ف أب   بيدة ف  الحديث الذم يركل  ف  مر بف قاؿ أب

ال طاب أنن رأل ف  ركث فرسن حبد شيير، فقاؿ:  جيجف لؾ ف   رز النقيط ما 
يشهجؾ  ف شيير المسجميف  قاؿ: كالنقيط: مك ط بالمديند أحمان  مر بف ال طاب 

 ل يؿ المسجميف،  لؼ البقيط بالباص 
ليرب تقكؿ: أيدم الرجاؿ أ ناقوا، أم مف ناف أطكؿ يدان  ج  المايدة قاؿ الطكس : ا

 تناكؿ ف نؿ، الواص ترجط  ج  اإلبؿ، أم أيدم الرجاؿ أ ناؽ اإلبؿ، أم مف طاؿ ناؿ 
قاؿ ا ىمي : س لت بيض ا نجد فيمف ناف يقدـ  ج  ميسرم الناس نيؼ تىنط إذا 

? قاؿ: آ ذ ركثان حاران -دؾ زمنان كاليرب تقكؿ: إذا ننت بطنان في -جودتؾ النظد 
wكأ ىرن كأشرب ماصن، فا تجؼ  نن مراران، فل ألبث أف يجحؽ بطن  بظورم ف شتو  
w
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 الطياـ 
قاؿ ابف ا  راب : قاؿ النلب : هك يندؼ الطياـ إذا أنجن بيدن، كيجقـ الحسك، كالجقـ 

 بالشفد، كالندؼ: ا نؿ باليد  كقاؿ الزبيرم: يندؼ 
  راب : كأنشد ابف ا 

 مت مران كبطكنوـ نػتػـ  كيظؿ  يؼ بن   بادة فيوـ

أم ممتجيد  كالت مر: الوزاؿ كالنحافد، نالن ؿ المىمر، أم الذم قد ذكت جذك ن  
قاؿ الشنبكذم ف  قكؿ اهلل تيال : "قؿ هؿ ننبينـ با  سريف أ ماالن الذيف  ؿ سييوـ 

هـ  قاؿ أبك الحسف: نانت ل  ابند ف  الحياة الدنيا"  قاؿ: الذيف يثردكف كي نؿ  ير 
تججس مي   ج  المايدة فتبرز نفان ن نوا طجيده، ف  ذراعو ن نوا جمارة، فل تقط  ينوا 
 ج  أنجدو نفيسدو إال  ىتن  بوا، فزكجتوا، كىار يججس مي   ج  المايدة ابفه ل ، 

  إل  لقمدو طيبدو فيبرز ل  نفان ن نوا نرنافد، ف  ذراعو ن نوا نربد، فكاهلل إف تسبؽ  ين
 إال سبقت يدن إليوا 

كقاؿ أ راب ه لجنب  ىج  اهلل  جين كسجـ: إن  نذرت إذا بجهتن  ناقت  أف أنحرها كآنؿ 
 مف نبدها  قاؿ: "بيسما جازيتوا" 

أ ؿ أ راب ه بييران لن، فطجبن، فرأل  ج  باب ا مير ب تيان، ف  ذن كقاؿ: هذا بييرم، 
ذا ب ت   فقاؿ: لما أنؿ  جؼ ا مير تب ت  ف حؾ منن فقاؿ: إنؾ أ ججت بييران كه
 كترنن يييد قكلن كييجبن 

: ما -كقد رآن ف  جبن جسمن  -الندبد:  جظ الجحـ كترانمن، كمنن قكؿ هشاـو لسالـ 
رأيت ذا ندندو أحسف منؾ، فما طيامؾ? قاؿ: ال بز كالزيت  قاؿ: أما ت جمن? قاؿ: إذا 

رج كقد أىاب ف  جسمن برىان  فقاؿ لقمن  ا حكاؿ أجمتن ترنتن حت  أشتوين، ثـ  
 بيينن، فما  رج هشاـ مف المديند حت  ىج   جين 

كقاؿ  بد ا  ج  القاص: الفقير مرقتن سجقد، ك ذاؤن  جقد، ك بزتن فجقد، كسمنتن شجقد، 
 أم نثيرة الشكؾ 

w قاؿ رجاص بف سجمد: ا نؿ ف  السكؽ حماقد 
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ال تقدر  ج  قرصو كال جمطو كال حفاةؿ، كبيتؾ  امره  قيؿ لذؤيب بف  مرك: إنؾ مفجسه 
 بالف ر 

قاؿ  ج  بف  يس : الطلؽ الثلث البتد إف ناف يمنيوـ مف التحكؿ  نن إال أنوـ 
يسرقكف أطيمد الناس ي نجكنوا ف  بيتن  منوـ فين،  نن ال هر هناؾ كال أحد ي  ذ شييان 

ف لوـ لمسقاةن ممجكصةن ماصن ن  جما جفت سنب لوـ فيوا ماصه كال يؤذكف، كا 
 جيؿ ال بر  ف الف ر  ج  التجميق، نال بر  ف قكـو  قلص 

كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "أنرمكا ال بز فوف اهلل أنرمن كس ر لن برنات 
 السمكات كا رض" 

 كقاؿ آ ر: 

  سياؿ شي و مف بن  الجلح  ن ف ىكت سحبوا الممتاح

   يقكؿ مف بيد السيػا آح

قاؿ ا ىمي : الرجيط: الشكاص يس ف ثانيدن  كالنقييد ما يحرزن رييس القـك مف الهنيمد 
 قبؿ أف تقسـ كالجمط نقايط  كقاؿ: أنشدن   يس  بف  مر لمياكيد بف ىيىيد: 

 لحب الشفار نقايط النوب  مثؿ الذرل لحبت  راينوا

 كقاؿ موجوؿ: 
 القػداـ  رب القدار نقييد  إنا لن رب بالسيكؼ رصكسوـ

 القدار: الجزار كالقدار: المجؾ أي ان  كالقداـ: رؤساص الجيكش، كالكاحد قادـ 
 :  كقاؿ ميف بف أكس يىؼ هدير قدرو
  كايد دهـه ف  المػحػجد قػيؿ  إذا التطمت أمكاجوا فنػ نػوػا

  لكشؾ قراها كه  بالجزؿ تشيؿ  إذا ما انتحاها المرمجكف رأيتوػا

 تجفػؿ نودر الجماؿ رزمان حيف  ا تهطمطتسميت لوا لهطان إذا م

 كقاؿ آ ر: 
w كنشط سناـ الح   يشان كمهنػمػا  إذا ناف فىد اليرؽ كاليرؽ نا به 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 283 

 كىار  بكؽ ال كد ماصن محمػمػا  كناف  تيؽ القػد  ػير شػكايوػـ

 مقسػمػا ك ادت بقايا البرؾ نوبان    قرت لوـ دهمان مقػاحػيد جػجدن 

ذا ناف القح ط فىدكا اإلبؿ ك الجكا ذلؾ الدـ بش ص مف اليلج لوا نما يىنط قاؿ: كا 
الترؾ، فونوا تجيجن ف  المىراف، ثـ تشكين أك تطب ن، فيؤنؿ نما تؤنؿ النقانؽ كما 

 أشبن ذلؾ 
، فونما يين  قجد الدـ لوزاؿ البيير، كنذلؾ جميط الحيكاف،  كأما قكلن: كاليرؽ نا به

 الموزكؿ كالسميف كأنثر ما ينكف دمان إذا ناف بيف 
؛  كقالت أـ هشاـ السجكليد: ما ذنر الناس مذنكران  يران مف اإلبؿ كأجدل  ج  أحدو ب يرو

 هنذا ركم 
ف نحرت  ف حجبت أركت، كا  ف مشت أبيدت، كا  كقاؿ ا ندلس : إف حمجت أثقجت، كا 

 أشبيت 
يؼ قاؿ أبك الحسف الويثـ،  ف  بد اليزيز بف يسار قاؿ: قدمت يا جميرم ب مس سفا

دقيؽ، كذاؾ ف  زمف مىيب كهك ميسنره بوا فجقين   نرمد بف ربي  الشيبان  فقاؿ: 
بنـ أ ذتوا? قجت: بتسييف ألفان  قاؿ: فون  أ طيؾ مايدن ك مسيف ألفان  ج  أف تؤ رن   
فدفيتوف إلين، كما ف  الميسنر يكميذ دقيؽ  قاؿ: فجاص بنك تيـ اهلل ف  ذكا ذلؾ الدقيؽ، 

جنكف  ج  حيالوـ، ثـ جاصكا إل  رهكةو مف ا رض فحفركها، ثـ جيجكا فجيؿ نؿ قكـو يي
فيوا الحشيش، ثـ طرحكا ذلؾ اليجيف فيوا، ثـ أقبجكا ف  ذكا فرسان كديقان     ف جكا  نن، 
ثـ أقبجكا كهك يتبيوـ حت  انتوكا إل  الحفيرة، فدفيكا الفرس الكديؽ فيوا، كتبيوا الفرس، 

حكشب كقط ف  حفيرة  نرمد فما أ رجكن إال باليمد  قاؿ: كتنادل الفريقاف: إف فرس 
 فهجبن  نرمد 
 قاؿ شا ر: 

 أباتؾ اهلل ف  أبيات  ػمػار  :ال أشتـ ال يؼ إال أف أقكؿ لن

w  ف المناـر ال  ؼو كال قارم  أباتؾ اهلل ف  أبيات مػيػتػزو 
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 الػنػار ن نما  يفن ف  مجد  ججد الندل زاهدو ف  نؿ منرمدو 

  ر: كقاؿ آ
 فونن مكاشؾه مستيجػؿ  كهك إذا قيؿ لن: كيوان نؿ

 فونن أحى بن أف يننػؿ  كهك إذا قيؿ لن: كيوان فؿ

قيؿ لىكف : ما حد الشبط? قاؿ: ال حد لن، كلك أراد اهلل أف يؤنؿ بحدو لبيف نما بيف  
جميط الحدكد  كنيؼ ينكف لألنؿ حد، كا نجد م تجفك الطباع كالمزاج كاليارض 

دة، كحنمد اهلل ظاهرة ف  إ فاص حد الشبط حت  ي نؿ مف شاص  ج  ما شاص نما كاليا
 شاص 

: ما حد الشبط? فقاؿ: ما نشط  ج  أداص الفرايض، كثبط  ف إقامد  كقيؿ لىكف و
 النكافؿ 

، كيبيث  ج   ، كي جر القـك كقيؿ لمتنجـ: ما حد الشبط? فقاؿ: حدن أف يججب النـك
 الجـك 

لشبط? قاؿ: أف يؤنؿ  ج  أنن آ ر الزاد، كيؤت   ج  الجؿ كقيؿ لطفيج : ما حد ا
 كالدؽ 

كقيؿ   راب : ما حد الشبط? قاؿ: أما  ندنـ يا حا رة فل أدرم؛ كأما  ندنا ف  
الباديد فما كجدت الييف، كامتدت إلين اليد، كدار  جين ال رس كأسا ن الحجؽ، كانتف  

منن الميدة، كتقكست منن ا  لع، بن البطف، كاستدارت  جين الحكايا، كاستهاثت 
 كالتكت  جين المىاريف، ك يؼ منن المكت 

 كقيؿ لطبيب: ما حد الشبط? قاؿ: ما  دؿ الطبييد، كحفظ المزاج كأبق  الشوكة لما بيد 
كقيؿ لقىار: ما حد الشبط? قاؿ: أف تثب إل  الجفند ن نؾ سرحاف كت نؿ كأنت 

هيماف، كتدع كأنت سنراف، كتستجق  ن نؾ   باف، كتم   ن نؾ شيطاف، كتبج  ن نؾ 
 أكاف 

 ، كقيؿ لحماؿ: ما حد الشبط? قاؿ: أف ت نؿ ما رأيت بيشر يديؾ  ير  ايؼو كال متقززو
w كال نارنو كال متيزز 
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كقيؿ لملح: ما حد الشبط? قاؿ: حد السنر  قيؿ: فما حد السنر? قاؿ: أال تيرؼ 
النافجد مف الفرض، مف شدة النوس السماص مف ا رض، كال الطكؿ مف اليرض، كال 

، فجـ جيجت الشبط مثجن? قاؿ:  كالنسر كالقطط كالقرض  قيؿ لن فوف السنر محـر
ىدقتـ، هما سنراف: أحد السنريف مكىكؼه بالييب كال سار، كاآل ر ميركؼه بالسنيند 

كالكقار  قيؿ لن: أما ت اؼ الوي د? قاؿ: إنما تىيب الوي د مف ال يسم  اهلل  ند 
جن، كال يشنرن  ج  النيمد فين  ف ما مف ذنر اهلل كشنرن فونن يو ـ كيستمرلص كيقـك أن

 إل  الزيادة 
نما أحؿ اهلل مف ا نؿ ما نف   كقيؿ لب يؿ: ما حد الشبط? قاؿ: الشبط حراـه نجن، كا 
ال كل، كسنف الىداع، كأمسؾ الرمؽ، كحاؿ بيف اإلنساف كبيف المرح، كهؿ هجؾ 

لدنيا إال بالشبط كالت جط كالبطند كاالحتشاص، كاهلل لك ناف لجناس إماـه الناس ف  الديف كا
لك نؿ بنؿ  شرةو منوـ مف يحفظ  جيوـ  ادة الىحد، كحالد اليدالد، حت  يزكؿ 

 التيدم، كيفشك ال ير 
كقيؿ لجندم: ما حد الشبط? قاؿ: ما شد الي د، كأحم  الظور، كأدر الكريد، كزاد ف  

 الشجا د 
ذا كقيؿ لزاه د: ما حد الشبط? قاؿ: ما لـ يحؿ بينؾ كبيف ىـك النوار كقياـ الجيؿ  كا 

 شنا إليؾ جايطه  رفت ىدقن إلحساسؾ بن 
كقيؿ لمدن : ما حد الشبط? فقاؿ: ال  ود ل  بن، فنيؼ أىؼ ما ال أ رؼ? كقيؿ 

 ليمن : ما حد الشبط? قاؿ: أف يحش  حت  ي ش  
 نؿ حت  تدنك مف المكت كقيؿ لترن : ما حد الشبط? قاؿ: أف ت 

 كقيؿ سمكين القاص: مف أف ؿ الشوداص? قاؿ: مف مات بالت مد، كدفف  ج  الوي د 
قيؿ لسمرقندم: ما حد الشبط? قاؿ: إذا جحظت  يناؾ، كبنـ لسانؾ، كثقجت حرنتؾ، 

كارجحف بدنؾ، كزاؿ  قجؾ، ف نت ف  أكايؿ الشبط  قيؿ لن: إذا ناف هذا أكلن، فما آ رن? 
 تنشؽ نىفيف  قاؿ: أف

wقيؿ لوندم: ما حد الشبط? قاؿ: المسيجد  ف هذا نالمحاؿ،  ف الشبط مف ا رز النق  
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ا بيض، النبار الحب، المطبكخ بالجبف كالحجيب، المهركؼ  ج  الجاـ البجكر، المدكؼ 
بالسنر الفايؽ، م الؼه لجشبط مف السمؾ الممجكح ك بز الذرة، ك ج  هذا ي تجؼ ا مر 

فقيؿ لن: فدع هذا، إل  مت  ينبه  أف ي نؿ اإلنساف? قاؿ: إل  أف يقط لن  ف  الشبط 
 أنن إف أراد لقمد زهقت نفسن إل  النار 

: ما حد الشبط? قاؿ: كاهلل ما أدرم، كلنف أحب أف آنؿ ما مش  حمارم مف  قيؿ لمنارو
 المنزؿ إل  المنزؿ 

الحد، كلك ننت أنتو   قيؿ لجماؿ: ما حد الشبط? قاؿ: أنا أكاىؿ ا نؿ فما أ رؼ
لكىفت الحاؿ فين، أ ن  أن  سا دن ألت الدقيؽ، كسا د أمؿ المجد، كسا دن أثرد، 

كسا دن آنؿ كسا دن أشرب لبف الجقاح؛ فجيس ل  فراغ ف درم أن  بجهت مف الشبط، إال 
أنن  أ جـ ف  الجمجد أف الجكع  ذابه كأف ا نؿ رحمد، كأف الرحمد نجما نانت أنثر، 

 يبد إل  اهلل أقرب، كاهلل  نن أر   ناف ال
: ما أحسف ما -كننت أقرأ  جين  -قاؿ الكزير: لما بجهت هذا المك ط مف الجزص 

اجتمط مف هذن ا حاديث! هؿ بق  منوا ش ص? قجت: بق  منوا جزص آ ر  قاؿ: د ن 
 لجيجدو أ رل كهات مجحد الكداع  قجت: قيؿ لىكف و ف  جامط المديند: ما تشتو ? قاؿ:

 مايدةن ركحاص  جيوا جفنده رحاص، فيوا ثريدةه ىفراص، كقدره حمراص بي اص 
 قاؿ: أبيت اآلف أال تكدع إال بمثؿ ما تقدـ? كانىرفت 

  اللٍلة الثانٍة والثالثىناللٍلة الثانٍة والثالثىن

 ثـ ح رت فقرأت ما بق  مف هذا الفف 
 قاؿ رجؿه مف فزارة: 

 كتتمط  سا دن كتػقػدحػر  تنبق أحيانان كأحػيانػان تػوػر

 يسقط  نوا ثكبوػا كتػ تػزر  يدك  ج  ال يؼ بيكدو مننسرت

  ىبحت مف لحموف تيتػذر  لك نحرت ف  بيتوا  شر جزر

w تػفػر يفر مف قاتجػوػا كال  بحجؼو سقو كدمطو منػوػمػر
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 المقدحر: المتوي ص لجسباب 
 كقاؿ أبك دالمد ا سدم: 

 سػطمف الوبيد كالحػراد تػ  قد يشبط ال يؼ الذم ال يشبط

    ثـ يقكؿ ار كا بوذا أك د كا

 كقاؿ آ ر: 
 لجارتين ثـ كلػ  فػنػشػؿ  حت  إذا أ ح  تدرم كانتحؿ

 القػرنػبػ  كالػجػيػؿ  ذرؽ ا نػػػكقػػػػػيف

 كقاؿ آ ر: 
  بات ييش  كحدن ألف  جيؿ  إذا أتكن بػطػيػاـو كأنػؿ

 كقاؿ أبك النجـ: 
   جىمدو نالمرجؿأجكؼ ف    تدن  مف الجدكؿ مثؿ الجدكؿ

 بيف كريديوا كبيف الجحػفػؿ  تسمط لجماص نىكت المسحؿ

 قذؼ لوا جكؼو كشدؽو أهدؿ  يجقين مف طرؽو أتتوا مف  ؿ

 جندلده دهدهتوا ف  جػنػدؿ  ن ف ىكت جر وا المستيجؿ

 كقاؿ آ ر: 
  وب لنا إف الشػكاص ال يمػؿ  يقكؿ لجطاه  المطرم ف  اليمؿ

 بالػبػدؿ  جؿ لنا مف ذا كألحؽ  نػان بػ ػؿبالشحـ إما قد أجمػ

 كأنشد ابف ا  راب : 
 كالجار كالىاحب كالىديؽ  أ ددت لج يؼ كلػجػرفػيؽ

  حمراص مف ميز أب  مرزكؽ  كلجيياؿ الدردؽ الػجػىػكؽ

 بجيف المس قػجػيؿ الػريؽ  تجحس  د الحالب الػرفػيؽ

w فحيق  بو حربو حػنػيؽ  ن ف ىكت ش بوا الفػتػيؽ
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   ف  جحرو  اؽ أشد ال يؽ

 كأنشد أي ان: 
 كشنكةو باردة النػسػ ص  هؿ لؾ ف  مقراة قيؿو ن ص

 حت  تران ناهد الػثػدم  ت رج لحـ الرجؿ ال كم

 كأنشد ابف حبيب: 
 شركبوـ مف حجبو كحػازر  نيـ لقكح الىبيد ا ىا ػر

  ك ط الفقاح نشز ال كاىر  حت  يركحكا سقط المػآزر

 آلمدم: كأنشد ا
 زرقان تقض البدف المدر ػا  ن ف ف  فين حرابان شػر ػا

    لك  ض رننان كىفان تىد ا

 كقاؿ محمد بف بشير: 
  ما ناف  ندم إذا أ طيت مجوكدم  لقؿ  اران إذا  يؼه ت ػيفػنػ 

 كمنثرو ف  الهن  سياف ف  الجكد  ف ؿ المقؿ إذ أ طان مىطػبػران 

ما حسػف  يػجػنال ييدـ السايجكف ال ير أفػ  مػردكدم إما نكال  كا 

ف أنجتن  ج  الشبط  قاؿ ا  راب : نيـ الهداص السكيؽ، إف أنجتن  ج  الجكع  ىـ، كا 
 ه ـ 

: اليبكس بكس، كالبشر بشرل، -كناف زكاران إل كانن ف  منازلوـ  -كقاؿ اليكام  
 كالحاجد تفتؽ الحيجد، كالحيجد تشحذ الطبييد 

 : -كناف مكسران ب يلن  -ابف آدـ كرأيت الحنبجكن  ينشد 
نما  ي جدن حسف الثناص فػي ػجػد  كما المرلص طكؿ ال جكد كا 

 الػهػد إلين كنجن اليـك ي جفن  فل تد ر زادان فتىحب مججػ ن 
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رجؿه أ م  يطكؼ كيس ؿ،  -يين  ب ىفواف  -كحن  لنا ابف أسادة قاؿ: ناف  ندنا 
كقاؿ: أحسف اهلل إليؾ، كبارؾ  جيؾ، كجزاؾ  يران، ف  طان مرةن إنسافه ر يفان، فد ا لن 

كرد  ربتؾ  فقاؿ لن الرجؿ: كلـ ذنرت الهربد ف  د ايؾ، كما  جمؾ بالهربد? فقاؿ: 
 اآلف ل  ها هنا  شركف سند ما ناكلن  أحده ر يفان ىحيحان 

 كقاؿ آ ر: 
 المذا ر يجكع كقد باتكا ملص  يرل جارهـ فيوـ نحيفان ك يفوـ

 ركس : كقاؿ الن
 قاطػب نريـه، كزاكو بيف  ينين  كال يستكم االثناف لج يؼ: آنسه 

  كأنشد: 
 تػنػاديا كال يحسنكف السػر إال  طياموـ فك   ف   ف  رحالوـ

 كأنشد آ ر: 

 بطينػا شديد الجقـ هجقامان   يماف كال يمكف كناف شي ان 

 اليرب تقكؿ: إذا شبيت الدقيقد لحست الججيجد 
ف  نؿ يكـو ستمايد نرو  - جين السلـ  -ناف ي بز ف  مطب  سجيماف  قاؿ ابف سلـ:

حنطد، كيذبق لن ف  نؿ  داةو ستد آالؼ ثكر ك شركف شاةن، كناف يطيـ الناس كيججس 
 ج  مايدتن بجانبن اليتام  كالمسانيف كأبناص السبيؿ، كيقكؿ لنفسن: مسنيفه بيف 

 مسانيف 
ت طكؿ مقامن بمند نؿ يكـو  مسد آالؼ ناقد كلما كرد توامد كاف  الحـر كذبق لجبي

ك مسد آالؼ ثكر ك شريف ألؼ شاة  كقاؿ لمف ح ر: إف هذا المناف سي رج منن 
 نب ه ىفتن نذا كنذا 

 كقاؿ أ راب : 
ذا  شيت مف الفؤاد لػجػاجدن  w  فا رب  جين بجر دو مف رايب  كا 
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أف يطيب زادن ف   كركل هشيـ أف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ قاؿ: مف نـر المرص
 السفر 

 كقاؿ ابف ا  راب : يقاؿ: جاص فلفه كلقد لهط رباطن مف الجكع كاليطش 
 كأنشد: 

 جنيبه بن إف الجنيب جنػيب  ربا الجكع ف  أكنين حت  ن نن

 أم جاع حت  ن نن يمش  ف  جانب متيقفان 
يريد إذا كقاؿ أي ان: إف مف شـؤ ال يؼ أف يهيب  ف  شاص الح ، أم ال يدرنن، ف

 جاصهـ أف يتنجفكا لن  شاصن  ج  حدة 
 كأنشد: 

داموا رزه كأنت  حياؾ ربؾ كاىطبحت ثريدةن   تػدبػؿ كا 

كالجقمد كالجقمد إذا جميتا مف الثريد كاليىايد يقاؿ لوما دبجد، كمنن سميت الدبيجد، كه  
 الكـر الذم ي رج بالناس  كأنشد: 
 ت تطفيحابقىيدو قد طفح  أقكؿ لما ابترنكا جنكحػا

    دبؿ أبا الجكزاص أك تطيحا

 كقاؿ الفرزدؽ: 
  رصكس أ ادو قطيت يـك مجمط  فدبجت أمثاؿ ا ثاف  نػ نػوػا

كقاؿ سييد بف المسيب: قاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ: "أطيبكا الطياـ فونن أنف  
 لجس ط، كأججب لجشنر، كأر   لجىاحب" 

 قاؿ بشار: 
  كيشرؽ مف كجدو بنـ حيف يشرب  بذنػرنػـيهص إذا ناؿ الطياـ 

 المسيكر: الجايط  قاؿ همياف بف قحافد: 
  الق  ىحافان بطنان مسيكرا

w كقاؿ شا ر: 
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  يمش  مف البطند مش  ا بزخ

 البزخ: د كؿ البطف ك ركج الثند أسفؿ السرة 
 كقاؿ آ ر: 

  شذل الزاد حت  تستفاد أطايبن  أ ر نمىباح الدجند يتػقػ 

 ن: طيبن شدا
 كقاؿ أ راب : بنك فلف ال يبزركف كال يقدركف 

 كقاؿ الثكرم: بطنكا  داصنـ بشربد 
 كقاؿ الشا ر: 

  ىكت النريب كىكت ذيبو مقفر  ال يستكم الىكتاف حيف تجػاكبػا

 النريب: الشكبؽ كهك المحكر كالمسطق 
 كقاؿ الشا ر: 

 نير: مرحبػالن بكجكنو نالدنا  إذا جاص با   ال ير قجنا بشاشدن 

  كال أنت ت ش   ندنا أف نؤكبا  كأهل فل ممنكع  ير تػريدن

قاؿ الشيب : استسقيت  ج   كاف قتيبد، فقاؿ: ما أسقيؾ? فقجت: الويف الكجد، اليزيز 
 الفقد، فقاؿ: يا  لـ، اسقن الماص 

ـ قاؿ مر مسنيفه ب ب  ا سكد ليلن كهك ينادم: أنا جايط! ف د جن كأطيمن حت  شبط، ث
لن: انىرؼ إل  أهجؾ، كأتبين  لمان كقاؿ لن: إف سميتن يس ؿ فارددن إل   فجما جاكزن 
المسنيف س ؿ نيادتن، فتشبث بن الهلـ كردن إل  أب  ا سكد  فقاؿ: ألـ تشبط? فقاؿ: 
بج   قاؿ: فما سؤالؾ? ثـ أمر بن فحبس ف  بيتو كأ جؽ  جين الباب، كقاؿ: ال تركع 

يجد كال تنذب  فجما أىبق  ج  سبيجن، كقاؿ: لك أطينا السؤاؿ ىرنا مسجمان ساير الج
 مثجوـ 

كسمط دابدن لن تيتجؼ ف  جكؼ الجيؿ، فقاؿ: إن   راؾ تسوريف ف  مال  كالناس نياـ، 
w كاهلل ال تىبحيف  ندم  كبا وا 
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ق اة كأبك ا سكد ييد ف  الشيراص كالتابييف كالمحدثيف كالب لص كالمفاليى كالنحكييف كال
 كاليرج كالميجميف 
 كقاؿ الشا ر: 

ك كال تػيػذرا   كنؿ مف الماؿ كأطيـ مف  را  أنفؽ أبا  مػرو

   ال ينفط الدرهـ إال مػدبػرا

ناف مسجـ بف قتيبد ال يججس لحكايى الناس حت  يشبط مف الطياـ الطيب، كيركم مف 
بياف كاسط الىدر، الماص البارد، كيقكؿ: إف الجايط  يؽ الىدر، فقير النفس، كالش

  ن  النفس 
 كقاؿ أ راب : 

 ك رؽ ميدت  شكؾ القتاد  هجنت هرييدن كهجنت جك ان 

 كتنكـه ينظـ بػطػف كادم  كحبد حنظؿ كلباب قطػفو 

  كقاؿ الفرزدؽ: 
ف أبا النرشاص ليس بسارؽو   ي نؿ كلننن ما يسرؽ القـك  كا 

 كلديؾ الجف: 

 ؿه كزيته حػكؿ حػب دقػيؽك   إذا لـ ينف ف  البيت مجقه مػطػيبه 

 ىديقػ  كرأس  دكم ف  حر أـ  فرأس ابف أم  ف  حراـ ابف  الت 

 كقاؿ آ ر: 
  ليال  تحم   زةن منبت البقؿ  كما جيرةه إال نجيب بػف كايؿو 

كقاؿ مسير بف مندـ لرقبد بف مىجد: أراؾ طفيجيان  قاؿ: يا أبا محمد، نؿ مف ترل 
 طفيج ه إال أنوـ يتناتمكف 

 قاؿ شا ر: ك 
w  إال دـ الرأس ىبكن  ج  الباب  قكـه إذا آنسكا  يفان فجـ يجػدكا
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 قاؿ المفجط: الرأس الرييس 
 اشتد ب ب  فر كف الشاش  الحاؿ فنتب إل  بيض الق اة بالبىرة: 

 إليؾ أشنك ما م   كما  بػر  يا قا   البىرة ذا الكجن ا  ر

 ف  بيت  انجحػر إف أبا  مرة   فا زمافه كشتاصه قػد حػ ػر

ف شػاص زمػر  ينػتػظػر فاطردن  ن  بدقيؽ  ي رب بالدؼ كا 

 ف جابن إل  ما س ؿ 
كيقاؿ: كقؼ أ راب ه  ج  حجقد الحسف البىرم رحمد اهلل  جين، فقاؿ: رحـ اهلل مف 

 أ ط  مف سيد، ككاس  مف نفاؼ، كآثر مف قجد  فقاؿ الحسف: ما أبق  أحدان إال س لن 
يقاؿ أحمؽ مف ال بط، كذلؾ أنوا كجدت تكديد ف   دير، فجيجت كقاؿ ابف حبيب: 

تشرب الماص كتقكؿ: يا حبذا طيـ الجبف حت  انشؽ بطنوا فماتت  كالتكديد: اليكد يشد 
  ج  رأس ال جؼ ليل ير ط الفىيؿ أمن 

ف لـ تسيد، كليؿ تقىيران أنفط فيما أحب  د ا رجؿ آ ر فقاؿ لن: هذن تنسب الزيارة كا 
 برؾ  فقاؿ ىاحبن: حرىؾ  ج  نرامت  ينفيؾ مؤكند التنجؼ ل   بجك ن مف

قيؿ   راب : لك ننت  جيفدن نيؼ ننت تىنط? قاؿ: ننت أستنف  شريؼ نؿ قكـو 
ناحيتن، ثـ أ جك بالمطب  فآمر الطواة فييظمكف الثريدة كينثركف اليراؽ، فابدأ فآنؿ 

أ راب  البف  ـ لن: كاهلل ما  لقمان، ثـ آذف لجناس، ف م  ياعو ينكف بيد هذا?! كقاؿ
 جفاننـ بيظاـ، كال أجسامنـ بكساـ، كال بدت لنـ نار، كال طكلبتـ بثار 

كقيؿ   راب : لـ قالت الحا رة لجيبد: با ؾ اهلل ف  ا  راب? قاؿ:  نا نيرم ججدن، 
 كنطيؿ ندن، كنجيط نبدن 

ـ، فونؾ تنكف بوا كقاؿ طفيج : إذا حدثت  ج  المايدة فل تزد ف  الجكاب  ج  ني
 مؤانسان لىاحبؾ، كمسيهان لجقمتؾ، كمقبلن  ج  ش نؾ 

 كقيؿ   راب : أم ش ص أحد? قاؿ: نبده جاييد، تجق  إل  أمياص  اليد 
 كقيؿ آل ر: أم ش ص أحد? قاؿ  رس جايط، يجق  إل  مي   الط 

w كقاؿ آ ر: 
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 ككرالن يرتاد رمػلن أرمػل  أحب أف أىطاد  بان سحبػل

 مػ نػل كال أحب السمنات  ت سجيم  ال أحب الجكز القال

ذا ناف نذلؾ ناف أسمف لن،  الجكزؿ: فرخ الحماـ  كالكرؿ: دابد  أرمؿ: ىفده لجكرؿ  كا 
 كهك يسفد فيوزؿ 

كيقاؿ: أقبق هزيجيف: المرأة كالفرس، كأطيب  ثو أنؿ  ث اإلبؿ، كأطيب اإلبؿ لحمان ما 
 ما أنؿ الحربث أنؿ السيداف، كأطيب الهنـ لبنان 

 كيقاؿ: أهكف مظجكـو سقاصه مركب، كهك الذم يسق  منن قبؿ أف يم ض كت رج زبدتن 
 كيقاؿ: سقانا ظجيمد كطبن، كقد ظجمت أكطب القـك 

 كقاؿ الشا ر: 
  ظجمت كف  ظجم  لن  امدان أجر  كىاحب ىدؽو لـ تنجن  شناتػن

 يين  كطب لبف 
 : هجمكا إل  طياـ ا حرار كناف الحسف البىرم إذا طب  الجحـ قاؿ

قاؿ سفياف الثكرم: إن   لق  الرجؿ فيقكؿ ل  مرحبان فيجيف لن قجب ، فنيؼ بمف أط  
 بساطن، كآنؿ ثريدن، كأزدرد  ىيدن? 

 حن  أبك زيد: قد هجا  رث : إذا ذهب، كقد أهج  طيامنـ  رث : إذا قطين 
 قاؿ الشا ر: 

  مطيـو  ير موج كأطيموـ مف   ف  زاهـ ربػ  كدؿ  ػجػيوػـ

قاؿ: كيقاؿ ب رت بؤرةن ف نا أبارها، إذا حفرت حفيرةن يطب  فيوا كه  اإلرة  كيقاؿ: أرت 
 إرةن ف نا أثرها كأران 

 كقاؿ حساف: 
  قنابؿ دهمان ف  المباصة ىيما  ت اؿ قدكر الىاد حكؿ بيكتنا
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ى  بوا كلدن قاؿ أبك  بيدة: ناف ا ىمي  ب يلن، كناف يجمط أحاديث الب لص كيك 
 كيتحدث بوا 

 كناف أبك  بيدة إذا ذنر ا ىمي  أنشد: 
 هك نفسن لآلنجيف طياـ   ظـ الطياـ بيينن فن نن

كيقاؿ: أس رت، إذا أبقيت مف الطياـ كالشراب أك  يرهما، كاالسـ السؤر كجما تن 
دة الت  ا سآر  كيقاؿ: ف دت ال بزة ف  المجد أفادها إذا  بزتوا فيوا  كالمف د: الحدي

ي بز بوا كيشكل  كيقاؿ: تمألت مف ا نؿ كالشراب تمجكا، إذا شبيت منوما كامتألت  
كيقاؿ: لف ت الجحـ  ف اليظـ لف ن إذا ججفت الجحـ  ف اليظـ  كالجفييد ه  الب يد الت  

 ال  ظـ فيوا نحك النح د كالوبرة كالكذرة 
 كأنشد ييقكب: 

 تنكف لوـ ديارامت  نانت   سق  اهلل اله ا ك بكت قكـو 

 كال يقركف آنيدن ىػهػارا  أناسه ال ينادم ال يؼ فيوـ

قاؿ ا ىمي : قاؿ ابف هبيرة: تيجيؿ الهداص يزيد ف  المركصة، كيطيب الننود، كيييف 
  ج  ق اص الحاجد 

 قاؿ بيض اليرب: أطيب م هد أنجوا الناس ىيحانيده مىجبد 
 ير يوا كلدها  كيقاؿ: آنؿ الدكاب، برذكنده ر كث كه  الت 

قاؿ أبك الحارث حميد: ما رأيت شييان أشبن بالقمر ليجد البدر مف قدرو سقيت الجبف نثيرة 
 السنر 

 كقاؿ الشا ر: 
ن   ستحي  رفيقػ  أف يرل   مناف يدم مف جانب الزاد أقر ا  كا 

 ـ  ثماف بف ركاح السفر كرفيقان لن، فقاؿ لن الرفيؽ: امض إل  السكؽ فاشتر لنا 
ان  قاؿ: كاهلل ما أقدر  قاؿ: فم   الرفيؽ كاشترل الجحـ ثـ قاؿ ليثماف: قـ اآلف لحم

wفاطب  القدر  قاؿ: كاهلل ما أقدر  فطب وا الرقيؽ  ثـ قاؿ: قـ اآلف فاثرد  قاؿ: كاهلل إن  
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  جز  ف ذلؾ  فثرد الرفيؽ  ثـ قاؿ: قـ اآلف فنؿ  فقاؿ: كاهلل لقد استحييت مف نثرة 
 لكال ذلؾ ما فيجت  لف   جيؾ، ك 

قاؿ يكنس: أتيت ابف سيريف فد كت الجاريد، فسميتن يقكؿ: قكل  إنن نايـ  فقجت: مي  
  بيص  فقاؿ: منانؾ حت  أ رج إليؾ 

 قاؿ أردشير: احذركا ىكلد النريـ إذا جاع، كالجييـ إذا شبط 
يحتقر ما  قاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ فيما ركان جابر بف  بد اهلل: هلؾ الرجؿ أف

 ف  بيتن أف يقدمن إل   يفن، كهلؾ ال يؼ أف يحتقر ما قدـ إلين 
 كقاؿ الشا ر: 

 بهير مين ن كبػل فػايدن  يا ذاهبان ف  دارن جػاثػيان 

 فاقرأ  جيوـ سكرة المايدن  قد جف أ يافؾ مف جك وـ

 كقاؿ ابف بدر: 
  قزعمف السديؼ إذا لـ يؤنس ال  كنحف نبذؿ  ند القحط ما أنجكا

 شبيكا لجنازليف إذا ما استنزلكا  كننحر النـك  بطان ف  أركمتنا

 كقاؿ آ ر: 
 مف بيد ما ذقت فقدن قػدحػا  أطيمن  بػي دن كنػاكلػنػ 

 يزيد، إن  أراؾ مقػتػرحػا  ?كقاؿ أم ا ىكات تسيجنػ 

  إف  اب ذا االقتراح أك ىجحا  فقجت ىكت المقج  كجػردقدن 

 كناف سنراف طافحان فىحػا    ػبػان  فقطب الكجن كانثن 

 ?رأيت حران بمثؿ ذا مزحػا  فقجت: إن  مزحت، قاؿ: نػذا

قاؿ ابف حبيب: ناف الرجؿ إذا اشتد  جين الشتاص تنح  كنزؿ كحدن ليل ينزؿ بن  يؼه 
 فينكف ىقيان مستحبان 
 كهذا  د قكؿ زهير: 

w  مف حيث تك ط جفند استرفد  بسط البيكت لن  تنكف مطيدن 
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ذا أ ىبكا أ اركا لجث ر ال لجسؤاؿ   فوذا ناف الشتاص انحاز الناس مف الجدب كالجود، كا 
 كقاؿ الشا ر ف   بيد اهلل بف  باس: 
فف  السند الجدباص أطيمت 

 حام ان 
 كسػنػامػا كحجكان كشحمان تامنان  

 نا  ند كقاؿ مجاهده ف  قكؿ اهلل  ز كجؿ: "كأ تدت لوف متنيان"، أم طيامان، يقاؿ: اتن
، أم طيمنا   فلفو

ذنر ا ىمي  أف أ رابيان  رج ف  سفر كمين جما د، ف رمؿ بي وـ مف الزاد، 
كح ر كقت الهذاص كجيؿ بي وـ ينتظر بي ان بالهداص، فجما أبط  ذلؾ  جيوـ  مد 

، ف قبجكا ي نجكف، كججس ىاحب الزاد بييدان لجتكفير  بي وـ إل  زادن ف لقان بيف يدم القـك
فىاح بن أ راب : يا سؤددان! كهؿ شرؼه أف ؿ مف إطياـ الطياـ كاإليثار بن   جيوـ،

ف  كقت الحاجد إلين? لقد آثرت ف  م مىدو كيـك مسهبد، كتفردت بمنرمد قيد  نوا 
 مف أرل مف نظرايؾ، فل زالت نيـ اهلل  جيؾ  اديدن كرايحد 

 كف  مثجن يقكؿ حاتـه الطاي : 
 إذا ما مددناها كحاجاتنا مػيػا  أنجؼ يدم مف أف تناؿ أنفػوػـ

ن   ستحي  رفيقػ  أف يرل   مناف يدم مف جانب الزاد أقر ا  كا 

 قاؿ: الم مىد: المجا د  كال مص: الجكع 
  قاؿ شا ره يذـ رجلن: 

ف يجؽ شبيدن   مبػوػمػا يبت قجبن مف قجد الوـ  يرل ال مص تيذيبان كا 

 كقاؿ المرقش ا نبر: 

 أك يجدبكا فجدكبوـ ألػـ  ىبوـإف ي ىبكا يهنكا ب 

كنتب بي وـ إل  أخو لن: إف رأيت أف تركم ظم  أ يؾ بقربؾ، كتبرد  جيجن بطجيتؾ، 
كتؤنس كحشتن ب نسؾ، كتججك  شاص ناظرن بكجوؾ، كتزيف مججسن بجماؿ ح كرؾ، 

wكتجيؿ  داصؾ  ندن ف  منزلؾ الذم هك فين سانف، كتممت لن السركر بؾ باق  يكمؾ، 
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  -إف شاص اهلل  - ج  شهجؾ، فيجت  مؤثران لن
 كقاؿ الشا ر: 

 لهط القبيؿ  ج   كاف زياد  كن ف هدر دمايوـ ف  دكرهـ

قاؿ بيض ال طباص: اليجب مف ذم جدةو منيـو  جين يطكم جارن جك ان كقران، كأفر ن 
شيثه جرده مف الريش، كهك مبطافه محتشو مف حجكن كحام ن، منتفه ف  ننن كدفين، 

شوكةه  ف أداص الذم  جين لجارن كقريبن كذم حجدو بطرو رفدو نيؼ ي مف سجبان مزيفه لن 
مفاجيان? أما لك كجن بيض ف جن إل  ذم حاجدو إلين ناف مستديمان لما أكل ، مستزيدان 

 مما أكت  
 قاؿ الشا ر: 

ذا ت مؿ ش ص  يؼو مقبؿو   متسربؿو سرباؿ محؿو أ بػر  كا 

  تن  ا  داص إف لـ تنحرمنحر   أكما إل  النكماص هذا طارؽه 

 كف  هذن ا بيات ما يستحسف: 
 دام  ا ظافر أك  ماـو ممطػر  نـ قد كلدتـ مف نػريـو مػاجػدو 

 كبنشر  ػايدةو كذركة مػنػبػر  سدنت أنامجن ققػايـ مػرهػؼو 

 كيقيـ هامتن مقاـ الػمػهػفػر  يجق  السيكؼ بكجون كبنػحػرن

 تيقر فيقرت رنف المجد إف لـ  اكيقكؿ لجطرؼ: اىطبر لشبا القن

 كقاؿ آ ر: 
 فنؿ شبيان إنوا ف  النوػاين  كقػاؿ كقػدـ نػشػنػيد

  كما بيدها ف  النوايات  اين  تطف  المرار كتنف  ال مار

 فف  أكؿ المستطاب النفاين  كال تتكقط أ يران بػحػبػؾ

 كقاؿ آ ر: 
w كدالجقـ أ لؽ جرابو أسػ  ن نػمػا فػكن إذا تػمػددا
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 جان  جرادو ف  ك اص مقجدا  ن نن م ترصه بػد جػكدا

 مسنػدا تران بيف الحربتيف  كىاحبو ىاحبت  ير أبيدا

 الحربد: الهرارة 
كقاؿ جابر بف قبيىد: ما رأيت أحجـ ججيسان، كال أف ؿ رفيقان، كال أشبن سريرةن بيلنيد، 

 مف زياد 
فما رأيت أقرأ لنتاب اهلل، كال أفقن ف  ديف كقاؿ جابر أي ان: شودت قكمان كرأيتوـ بيين ، 

اهلل، مف  مر بف ال طاب ر   اهلل  نن  كما رأيت رجلن أ ط  مف ىجب مالن ف  
 ير كالين، مف طجحد بف  بيد اهلل  كما رأيت رجلن أسكد مف مياكيد  كما رأيت رجلن 

كما رأيت رجلن  أنىط ظرفان، كال أح ر جكابان، كال أنثر ىكابان، مف  مرك بف الياص 
 الميرفد  ندن أنفط منوا  ند  يرن، مف المهيرة بف شيبد 

 كيقاؿ: ما ناف الطياـ مرييان كلقد مرأ، كما ناف الرجؿ مرييان كقد مرؤ 
كقاؿ لنا القطاف أبك منىكر رييس أهؿ قزكيف: الرجؿ مف أرض أردبيؿ إذا د ؿ بجدان 

 يرهما  فقيؿ لن: لـ ذلؾ? فقاؿ: ي  ذ يس ؿ فيقكؿ: نيؼ ال بز كالمبرز، كال يس ؿ  ف 
 ال بز كالمبرز كي نؿ كيسجق إل  الىباح 

 قاؿ الشا ر: 
 بدار بن  بدر كطكؿ التػجػدد  كما تنسنا ا ياـ ال ننس جك نػا

  ج  ميتو مستكدعو بطف مجحد  ظججنا ن نا بينوـ أهػؿ مػ تػـو 

 دبالتجػجػ كي مر بيضه بي نا  يحدث بيضه بي نا  ف مىابن

 كقاؿ آ ر: 
  فوف مس نف   بزنـ فاقطيكا يدم  د كن  فون  قد تػهػديت آنػفػان 

 :  كقاؿ آ ر يىؼ دار قـك
w كليس يقربوا  بزه كال مػاص  الجكع دا جوا كالجكح  ارجوا
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قاؿ الولل : أت  رجؿه أبا هريرة فقاؿ: إن  ننت ىايمان فد جت بيت أب  فكجدت 
 أطيمؾ  قاؿ: ثـ د جت بيتان آ ر فكجدت أهجن قد حجبكا طيامان، فنسيت ف نجت  قاؿ: اهلل

 لقحتوـ فسقكن ، فنسيت فشربت  فقاؿ: يا بن  هكف  جيؾ فونؾ قجما ا تدت الىياـ 
 كقاؿ الشا ر: 

 ذنرت مبتديان إحناـ طػاهػيوػا  كجدت ك دؾ زكران ف  مػزكرةو 

 كال  جت نؼ مجؽ نفن فػيوػا  فل شف  اهلل مف يرجك الشفاص بوا

 فقد حبست رسكل   ف تقا يوا  فاحبس رسكلؾ  ن  أف يج ص بوا

قاؿ مطرؼ بف  بد اهلل بف الش ير  ف أبين: قدمنا  ج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين 
كسجـ، فقجنا: يا رسكؿ اهلل، أنت سيدنا، كأنت أطكلنا  جينا طكالن، كأنت الجفند الهراص  

لنـ كال يستفزننـ الشيطاف فونما أنا  بد اهلل فقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "قكلكا بقك 
 كرسكلن" 

 كقاؿ آ ر: 

 رداص  ركسو مشربه ب ػجػكؽ  كأحمر مبيض الزجػاج نػ نػن

ف ناف يجقان بػجػكف حػريؽ  لن ف  الحشا برد الكىاؿ كطيمن  كا 

 نكانب درو ف  سماص  ػقػيؽ  ن ف بياض الجكز ف  جنػبػاتػن

ا ناف مف  اـو إل   اـ، كهك الجب  الذم ال يكجد إال ف  قاؿ يكنس: أشد طياـو  ران م
ف ناف مزبدان   الكالدة نؿ  اـو كا 

حن  يكنس: أشد طياـو  ران ما ناف مف  اـو إل   اـ، كهك الجب  الذم ال يكجد إال ف  
ف ناف مزبدان   الكالدة نؿ  اـو كا 

نؿ، كذلؾ ف  حن  يكنس: التنافيط، أف ينزع شير الججد ثـ يجق  ف  النار ثـ يؤ 
 الجدب 

 كقاؿ الشا ر: 
w لججػار إف النراـ  يار الناس  جاكرت شيباف فاحجكل  جكارهـ
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كنتب ابف دينار إل  ىديؽ لن: كنتبت تف لن منؾ تيتذر مف ت  رؾ  ف ق اص حؽ 
زيارت  بقىكر يديؾ  ف برو يشبون  كيشبوؾ؛ ف ما ما يشبون  ف  هذا الكقت فر يؼه 

 قب الجساف بحرافتن كسنرجد نام و حريؼ يث
كناف ابف أب  البهؿ إذا أنشد: أركن  مف يقـك لنـ مقام  يقكؿ: لك شودت قايجن لقجت: 
نجب الحارس يقـك مقامؾ  هذن قىده ف  ح كر ما يشبون ، ف ما ما يشبوؾ فمتيذر 

 نما قيؿ: 
  كمطجب مثج  إف أردت  سير

ننانت  سومان  يرؾ  فقاؿ: ال كقاؿ رجؿ ليبيد اهلل بف زياد بف ظبياف: ما أ ددت ف  
تيدن  ف  ننانتؾ فكاهلل لك قمت فيوا لطجتوا، كلك ججست فيوا ل رقتوا  كليف انتظرت 

: "إذا أردت أال - ج   ساسد لفظوا  -ب  ما يشبوؾ طاؿ االنتظار، كاليامد تتمثؿ 
تزكج ابنتؾ فهاؿ بمورها"  كأمج  فيؾ  ج  ا حكاؿ بييد، كظن  فيؾ جميؿ، كلست 

 ش  فيما ل   ندؾ الفكت ف  ججن، كهؿ يجقـ النجب إال الحجر أ 
 اليرب تقكؿ: لييـه جباف 

كقاؿ أ راب : ال ينف بطف أحدنـ  جين مهرمان، لينسرن بالتميرة كالنسيرة كالبقيجد 
 كاليجيند 

 قاؿ ابف ا  راب : الفرزدؽ، الر يؼ الكاسط 
ابسان  أراد ال أحب أف أتنجـ إال بيد قيؿ البف القريد: تنجـ  فقاؿ: ال أحب ال بز إال ي

 االرتثاص 
 كركل أبك  بيدة ف  تفسير بيت ا  ش  ف  ديكانن: 

  ف حلـ  ادو كأيدم ه ـ  إذا ما هـ ججسكا باليش 

 -كهك سيد الثمانيد  -قاؿ: شبووـ ب نساؿ  اد، كهـ ثمانيد ذكك أحلـو كسؤدد: مالؾ 
ض، كدفيؼ؛ كهـ الذيف بيث لقماف بف ك مار كطفيؿ، كشمر، كقرز د، كحممد، كني

 ادو جاريدن بيسو مف لبف، فقاؿ لوا: ايت  الح  فادفيين إل  سيدهـ ال تس ل   نن  ف تت 
wالجاريد الح ، فرأتوـ م تجفيف بيف  امؿو كال ب، كثمانيدن  ج  رصكسوـ الطير كقاران؛ 
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الح ، كس ىؼ لؾ  كرأت جاريدن مف الح ، ف  برتوا بما قاؿ لقماف؛ قالت: هؤالص سادة
نؿ كاحدو منوـ، فادفي  اليس إل  مف شيت  أما هذا فيمار، أ اذه كدار، ال ت مد لن 
نار، الميشبات  قار "الميشبد: الت  تسمف  ج  شحـو قديـ"، كأما هذا فحممد،  داؤن 

نؿ يـك ناقده سنمد، كبقرةه شحمد، كرشاةه ندمد  كأما هذا فقرز د، إذا لق  جاييان أشبين، 
ذا لق  قرنان جيجين كقد  اب جيشه ال يهزك مين  كأما هذا فطفيؿ،   بن حيف كا  

يه ب كيؿ، كر ان حيف ير   سيؿ، كلـ تحمؿ مثجن  ج  ظورها إبؿه كال  يؿ، كأما 
هذا فشمر، ليس ف  أهجن بالشحيق لجقتر، كال المسرؼ البطر، كال ي دع الح  إذا 

 اؤتمر 
السيؼ، كمييؿ الشتاص كالىيؼ كأما هذا  كأما هذا فدفيؼ، قارم ال يؼ، كمهمد

، أسنت الح  فمرض، فيدؿ مر ن  ندهـ إسناتوـ، أم قحطوـ، فقامكا  جين  فنيضه
ف كسيوـ دقيقان كلحمان  ري ان، كمسنان رمي ان، كنساهـ ثيابان بي ان؛ كأما هذا فما لؾ، 

ت  جينا  فدفيت حاميتنا إذا  زكنا، كلطيـ كلداننا إذا شتكنا، كدافط نؿ نريودو إذا  د
، فناف سيدهـ   اليس إل  مالؾو

بشرت امرأةه زكجوا ب ف ابنوا منن قد اتهر، فقاؿ: أتبشرينن  بيدك ال بز؛ اذهب  إل  
 أهجؾ 

 قاؿ الشا ر: 
 بنر بف نطاحو بفجسػيف  مف يشترم من  أبا زيف

 يقجط منن شحمد الييف  ن نما اآلنؿ مف  بػزن

  كأنشد  جيـ مف بن  دبير: 

 حقان أقكؿ ال أقكؿ باطػل  بف النراـ حسبػان كنػايليا

 الحػمػايل كنؿ  اـو نقق  إليؾ أشنك الدهر كالزالزال

 التنقيق: القشر، أم قشركا حمايؿ سيكفوـ فبا كها لشدة زمانوـ 
w كأنشد: 
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 كججؿ أطراؼ الر اف قتاموػا  سل أـ  بادو إذا الريق أ ىفت

  يىد ا شاف  كالمكاس  سناموا  كجفت بقايا الطرؽ إال ن ػيدن 

  ترامت بوـ ط ياص داجو ظلموا  ك ـ إل  الجيؿ منػزؿ رفػقدو 

  شديدان ب رياط الرجاؿ ا تىاموا  تناد الىبا توتزهـ مف ثيابػوػـ

 طيػامػوػا كمطيـ أياـو يحب  لقد  جمت أن  مفيده كمتػجػؼه 

 كقاؿ آ ر: 
 وـ أ كاماإف يقـ ال يؼ ب  إف بن   ا رة النرامػا

  أك يىبق الدهر لوـ  لما  ينف قران الجحـ كالسنامػا

   ينف ظريفان كجون نراما

 كقاؿ سما د بف أشكؿ: 
 مف الحؽ لـ تكرؾ بحؽو إيالوا  رأت إبلن البن   بيدو تمنيػت

 فقجت أبت  يفانوا ك يالوػا  فقالت أالبب ال تهدك لقاحؾ هنذا

 مقالػوػا كال قيجت إال قريبان   فما حجبت إال الثلثد كالثػنػ 

 كأنشد أبك الجراح: 
 كأ حكا ال سػلـ كال نػلـ  أرل ال لف قد ىرمكا كىال 

 سكل  ؼ المنايق كالػسػكاـ  كما أذنبت مػف ذنػبو إلػيوػـ

 كقاؿ آ ر: 
 لـ يطك دكف دقيقن ذك المزكد   رؽه إذا كقط المط  مف الكجا

 يحمػد مد الرفيؽ نداؾ أك لـح  ....حت  تػؤكب بػن قػجػيل

 كقاؿ آ ر: 
 إليؾ كنحك النػاس ال أتػزكد  تزكدت إذ أقبجت نحكؾ  ػاديان 

w  نظرت إل  كجو  ن نؾ أرمد  أران  إذا ما جيت أطجب نايلن 
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كيقاؿ: أزكاد الرنب مف قريشو أبك أميد بف المهيرة، كا سكد بف المطجب بف أسد بف  بد 
رك بف أيمد  ـ  قبد نانكا إذا سافركا  رج ميوـ الناس فجـ اليزل، كمسافر بف أب   م

 يت ذكا زادان، كلـ يكقدكا ناران نانك ينفكنوـ 
 كقاؿ الشا ر: 

  رناـه ب طراؼ اإلناـ يمكر  كبالبدك جكده ال يزاؿ ن نػن

 كقاؿ آ ر: 
  فهيرهـ مف ذاؾ ال يشبط  كالناس إف شبيت بطكنوـ

 كقاؿ آ ر: 
 لنف سنانوا  ػسػاس  حسنان دكره تحان  الجناف 

 كف  دهاليزهػا يداس  مت  أرل الجند ساننيوا

 كقاؿ آ ر: 
 كحاؿ ميتىـو ب  مػف ذكم  ػدـ  لكال م افد  يف   ف ذكم رحم 

 قجمػ  لـ أثف ف   مؿو نف   ج   كحاجد ا خ تبدك ل  ف نجػحػوػا

 كقاؿ آ ر: 
 قػد طػاكيابقكت  أحبػكن كأر   كأكثر  يف  حيف ال يكجد القرل

ف ناف النػكاؿ  كما استنثرت نفس  لباذؿ كجون  حػياتػيا نكاالن كا 

: الذم  كقاؿ المبرد: البطف: الذم ال يومن إال بطنن  كالر يب: الشديد ا نؿ  كالمنوـك
 تمتج ص بطنن كال تنتو  نفسن 

 كأنشد ابف ا  راب : 
ف قرل أهؿ النبػاج أرانػبه  ف جاص بيد الريث فوك ق  كا   جػيؿكا 

 طػكيؿ فيكـه  ج  أهؿ النبػاج  إذا ىد مثهكره كأ رض ميرضه 
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 كقد شمجتوـ حرجػؼه كدبػكر  يمينؾ فيوا ال ىب كالناس جكعه 

 كقاؿ آ ر: 
 طربان نما يترنـ السنراف  ألقت قكايموا  سان كترنمت

 يين  قدران  كقكايموا، يين  ا ثاف   ك سا: فرد 
 كأنشد: 

 حكأبده تنقض بال ػجػكع  ليزب المرمكعبيس  ذاب ا

 الرماع: داص  كحكأبد: دلكه نبيرة  كالحكب كالحكب: اإلثـ 
 كالحيبد: الحاؿ  كالحكباص: النفس 

اليرب تقكؿ: ماصه ال تبف مين كال  يرن   بزه قفار: ال أدـ مين  كسكيؽه جاؼه هك الذم 
 دن لـ يجت بسمفو كال زيتو  كحنظؿه مبسؿ، كهك أف يؤنؿ كح

 قاؿ الراجز: 
 ياجط منن نبدم كأنسػؿ  بيس الطياـ الحنظؿ المبسؿ

 كيبجط أي ان 
كقاؿ أبك الجراح: المبسؿ يحرؽ النبد  كالمبنؿ: أف يؤنؿ بتمرو أك  يرن، يقاؿ بنجكن لنا، 
أم ا جطكن  قاؿ: ك ندنا طياـه يقاؿ لن: ال كلط كهك أف يؤ ذ الحنظؿ فينقط مراتو حت  

ـ ي جط مين تمره كدقيؽ فينكف طيامان طيبان  كقاؿ: ال جيطد كالن يسد ت رج مرارتن، ث
كالقطيبد: أف يحجب ابف ال  ف  ج  لبف الميزل، كالميزل  ج  لبف ال  ف، أك حجب 

 النكؽ  ج  لبف الهنـ 
 قاؿ: 

  اسقن  كابرد  جيج 

 مج ص الرجؿ: سمف بيد هزاؿ 
 ربيد أر فد قيؿ لطفيؿ اليرايس: نـ اثنيف ف  اثنيف? قاؿ: أ

wكقيؿ لن: حن  أف اليرب تقكؿ نحف اليرب أقرل الناس لج يؼ، فقاؿ: إف هذا النىب 
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  ج  المدح 
 كقاؿ اليمان : 

 جيدو يرل منن التىنط ريثمػا  مف نؿ ججؼو لـ ينف مػرمػا

 .......  لـ يتجش  مف طيػاـو بػشػمػا

 يهمز ىد ين كيشنك ا  ظما  كلـ يبت مف قترةو مػكىػمػان 

  لـ يشرب الماص كلـ ي ش الظما  إذا جاع بػطػنػن تػحػزمػا

   ينفين مف قار دو ما يمػمػا

 أىاب منن مشربان كمطيػمػا  ك جدو منن إذا ما أ يما

 كال يياؼ بىلن كسجػجػمػا  ال ييقر الشارؼ إال محػرمػا

 فوك ىحيقه ال ي اؼ سقػمػا  يكمان كلـ يفهر لبطػي و فػمػا

 ىمحمقه مف طكؿ ما ت ثػمػا  راث يد   شجيمػاأسكد نالمح

 كلـ يحى المسجد المػنػرمػا  لـ يبؿ يكمان سكرةن مف اليمػ 

 كال تران يطجب التػفػوػمػا  كلـ يزر حطيمػن كزمػزمػا

 ما  بد اثناف جمييان ىػنػمػا  لك لـ يرب مسجمان ما أسػجػمػا

 ػوػمػاإذا رأل مىدقان تػج   اتو يرل  رب الرجاؿ مهنما

 هراكتيف نػبػيدن كسػجػمػا  كهز ف  النؼ كأبدل الميىما

ف رأل إمػرةن تػز ػمػا  يترؾ ما راـ رفػاتػان رمػمػا  كا 

ف تػز ػمػا ف قرا  ودان لن منمػنػمػا  لـ ييطن شييان كا   كا 

 كأف يدؽ طينن المػ ػتػمػا  هاف  جين شؽ ما قػد رقػمػا

 ترتن  زةه ثـ انػتػمػ إذا ا   ىمىامن ماضو إذا ما ىممػا

 ظؿ يرل حنمان  جين مبػرمػا  ف  ثركة الح  إذا مػا يمػمػا

w   يظجػمػا أف يظجـ الناس كأال
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 كقاؿ آ ر: 
  أنؿ ال زير كال ارت اع الفيشؿ  ما ناف يننر ف  ندل مجػاشػطو 

 كقاؿ آ ر: 
  بذحؿو إذا ما ال يؼ ىرت جنادبن  بلده ن ف الجكع يطجب أهػجػوػا

 اؿ آ ر: كق
 بالجيؿ إال جرجران مقجػيا  نريد ال يطيـ الػنػريا

    محترقان نىفان كنىفان نيا

: كاهلل ما أنتـ آؿ فلةو فتيىمنـ، كال -كذـ قكمان  -كقاؿ ا ىمي : قاؿ الويثـ بف جراد 
 أنتـ آؿ ريؼو فت نجكف  فقيؿ: لك زدت? فقاؿ: ما بيد هذا ش ص 

كؿ  قيؿ بف  جفد حيف قيؿ لن: لـ ال تطيؿ الوجاص? قاؿ: قاؿ: كما أشبن هذا الجكاب بق
 ينفيؾ مف القلدة ما أحاط الينؽ 

كقيؿ البف  مر: لك د كت اهلل بد كات? فقاؿ: الجوـ  افنا كارحمنا كارزقنا  فقيؿ لن: لك 
 زدتنا? فقاؿ: نيكذ بالن مف اإلسواب 

 قاؿ شا ر: 
 ب الفرزدؽ حاجبفجيس  ج  با  إذا أ جؽ الباب النريـ مف القرل

  إذا ا بر مف برد الشتاص النكانب  فت ن يشترم حسف الثناص بمػالػن

قاؿ: كنؿ لحـو ك بزو أن ى دفينان فوك مجيؿ، كما ناف ف  تنكر فوك شكاص؛ كما ناف ف  
 قدرو فوك حميؿ 

قاؿ ا حنؼ ليمر بف ال طاب: إف إ كاننا مف أهؿ النكفد كالشاـ نزلكا ف  مقجد الجمؿ 
الص الناقد مف أنوارو متفجرة، كثمارو متدليد، كنزلنا بسب دو نشاشد ي تينا ماصنا ف  مثؿ كحك 

ما أف ترفينا إليؾ   حجقـك النيامد أك مرلص الحمؿ، فوما أف تشؽ لنا نوران، كا 
قاؿ جابر: ناف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ي مر ا  نياص بات اذ الهنـ، كالفقراص بات اذ 

w الدجاج 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 335 

قكؿ: أنرمكا اإلبؿ إال ف  بيتو يبن ، أك دـو يفدل، أك  زبو يتزكج، أك حمؿ كاليرب ت
 حمالد 

كقاؿ مياكيد   راب : ما تجارتؾ? قاؿ: أبيط اإلبؿ، قاؿ: أما  جمت أف أفكاهوا حرب، 
 كججكدها جرب، كبيرها حطب، كت نؿ الذهب 

ماؿ كالد د، كالحمير كقاؿ  الد بف ىفكاف: اإلبؿ لجبيد، كالبهاؿ لجثقؿ، كالبراذيف لجج
 لجحكايى، كال يؿ لجنر كالفر 

 كقاؿ آ ر: 
 قذؼ الجلميد بنؼ الراجـ  يقذفف ف  ا  ناؽ كالهلىـ

 يريد با  ناؽ الحجكؽ 
 كقاؿ آ ر: 

 جامس كنقرل  بيط الجحـ كالماص  نهار إذا ما الركع أبدل  ف البرل

  كقاؿ آ ر: 

  فلة كال قيبه مف الجبفتر   ال  تجؾ المناـر ال ناؽه مػىػرمده 

 كقاؿ أبك الىجت: 

 أبػكاال شيبان بماصو فيادا بيد  تجؾ المناـر ال قيباف مف لبفو 

ككىؼ بيض البجهاص التجار فقاؿ: ال يكجد ا دب إال  ند ال اىد كالسجطاف كمدبرين، 
مسرفان، كأما أىحاب ا سكاؽ فونا ال نيدـ مف أحدهـ  جقان دقيقان كدينان رقيقان، كحرىان 

لهاص الجفيؼ، كمجاذبدن  ج  الطفيؼ،  كأدبان م تجفان، كدناصة ميجكمد، كمركصة ميدكمد كا 
يبج  أحدهـ  ايد المدح كالذـ ف   جؽو كاحد ف  يـك كاحد مط رجؿ كاحد، إذا اشتران منن 

ف قجدتن  أك با ن إيان، إف باييؾ مرابحدن ك بر با ثماف، قكم ا يماف  ج  البوتاف، كا 
ف ناف لؾ قبجن حؽه لكان  الكزف أ نت لساف الميزاف، لي  ذ برجحافو أك ييط  بنقىاف؛ كا 

محتجان ف  ذلؾ بسند السكفييف، ير   لؾ ما ال ير   لنفسن، كي  ذ منؾ بنقدو 
wكييطيؾ بهيرن، كال يرل أف  جين مف الحؽ ف  المباييد مثؿ ما لن؛ إف استنىحتن 
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ف ىدقتن حربؾ م ف س لتن نذبؾ، كا  تمردهـ ىا قده  ج  الميامجيف، كىاحب  شؾ، كا 
سمتوـ نقمده  ج  المسترسجيف؛ قد تياطكا المننر حت   رؼ، كتنانركا الميركؼ حت  
نس ، يتمسنكف مف المجد بما أىجق الب ايط، كينوكف  نوا نجما  ادت بالك ايط؛ 

حنـ حيجتن يسر أحدهـ بحيجدو يرزقوا لسجيدو ينفقوا، ك يجدو لمسجـو يحمين اإلسلـ، فوذا أ
ك يجتن  دا قادران  ج  حردن، فهر ك ر، كآب إل  منزلن بحطاـ قد جمين مهتبطان بما 

أباح مف دينن كانتوؾ مف حرمد أ ين، ييد الذم ناف منن حذقان بالتنسب، كرفقان 
 بالمطجب، ك جمان بالتجارة كتقدمان ف  الىنا د 

الكاىؼ  ن  اليامد بوذا فجما بجهت قراصت  هذا المك ط قاؿ الكزير: إف ناف هذا 
القكؿ فقد د ؿ ف  كىفن ال اىد أي ان، فكاهلل ما أسمط كال أرل هذن ا  لؽ إال 

شاييد ف  أىناؼ الناس مف الجند كالنتاب كالتناص كالىالحيف كأهؿ اليجـ؛ لقد حاؿ 
الزماف إل  أمرو ال ي ت   جين النيت، كال تستك بن ا  بار، كما  جب  إال مف الزيادة 

ج  مر السا ات، كلك كقؼ ليجن ناف يرج  بيض ما قد كقط الي س منن؛ كا ترض  
 القنكط دكنن 

فقاؿ ابف زر د كناف حا ران: هذا  ف الزماف مف قبؿ ناف ذا لبكس مف الديف رايط، 
كذا يدو مف السياسد بسيطد، ف  جؽ الجبكس كبج ، بؿ تمزؽ كفن ، ك يفت اليد بؿ 

ياسد دينيد  سبابو ال تتفؽ إال بيجؿ فجنيد، كأمكر شجت كقطيت، كال سبيؿ إل  س
سماكيد، فحينيذ ينكف انقياد ا مكر الجانحد لوا، ف  مقابجد حراف ا مكر الجامحد 
 نوا، كذلؾ منتظر ف  كقتن، كتمن  ذلؾ قبؿ إبانن كسكاس النفس، ك كر الطباع، 

ؾ لوـ مف المنارن، كال كالناس أهداؼه   راض الزماف كمقجبكف بحكادث الدهكر، كال فنا
ا تلؽ لوـ بالمحاب إال بالدكا   كالىكارؼ الت  ال سبيؿ لوـ إل  تحكيؿ هذن إل  

هذن، كال إل  تبديؿ هذن بوذن، كا تيارهـ لجتكجن إل  محبكبوـ أك اإل راض  ف 
منركهوـ  ييؼه طفيؼ، كلكال ذلؾ لنانت الحسرات تزكؿ ف  كقت ما يراد، كالهبطد 

 ا يتمن ، كهذا ش كه محنكـه بن بقكة النفس،  ير مستيقظو إلين بقكة الحس تمجؾ بودراؾ م
ف نفثؾ ليدؿ  ج  أنثر مف ذلؾ،  wفقاؿ الكزير: أحسنت يا أبا  ج و ف  هذا الكىؼ، كا 
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كلك ناف الباؿ ظافران بنيمد، كالىدر فار ان مف نربد، لننا نبج  مف هذا الحديث مبجهان 
ن مستمييف، كلنن  قا ده مينـ كن ن   ايب، بؿ أنا نشف  بن  جيجنا قايجيف كنشف  ب

 ايبه مف  ير ناؼ التشبين، كاهلل ما أمجؾ تىرف  كال فنرم ف  أمرم، أرل كاحدان ف  
فتؿ حبؿ، كآ ر ف  حفر بير، كآ ر ف  نىب ف ، كآ ر ف  تمزيؽ  رض، كآ ر ف  

نارم مط ا تلؽ نذب، كآ ر ف  ىدع مجتيـ، كآ ر ف   قد، كآ ر ف  نفث سحر، ك 
، كنىيب  منن همـك  ىاحب  رماد، كريحن  ج   اىفد، كنسيم  بين  كبينن سمـك
ن  أحدثنـ بش ص تيجمكف بن ىدق  ف  شنكام، كتقفكف منن  ج  تفس    ، كا  ك مـك
تحت بجكام، كلكال أن  أطف ص بالحديث لوبان قد ت ـر ىدرم بن ناران، كاحتش  فؤادم 

تطيت طين لما نبست بحرؼو منن، كلنف نتمان  منن أكاران؛ لما تحدثت بن، كلك اس
 لجحديث أنقب لحجاب القجب مف اليتجد لسكر القىر 

د جت منذ أياـ فكىجت إل  المججس، فقاؿ ل  قد أ دت ال جيد فالبسوا  ج  الطاير 
ا سيد، فقجت أفيؿ، كف  تذنرت  أشياص البد مف ذنرها ك ر وا  فقاؿ: هات، فقجت: 

يؿ نذا كنذا  فقاؿ:  ندم جميط ذلؾ، أمض هذا نجن، كاىنط فين يتقدـ بنذا كنذا، كيف
ما ترل، كما فكؽ يدؾ يد، كال  جيؾ  حدو ا تراض؛ فانقجبت  ف المججس إل  زاكيدو ف  
الحجرة، كفيوا تحدرت دمك  ، ك ل شويق ، كتكال  نشيج ، حت  ندت أفت ق فدنا 

ينتظركف بركزؾ بال جيد  من  بيض  دم  مف ثقات ، فقاؿ: ما هذا? الناس كقكؼه 
المبارند كالتشريؼ الميمكف، كأنت ف  نكحو كندـ?! فقجت: تنق  ن  سا دن حت  أطف ص 
نما ناف ذلؾ اليارض  ن  ننت  ر ت  ج  ىاحب  تذنرةن مشتمجدن  نار ىدرم، كا 
 ج  أشياص م تجفد، ف م اها نجوا، كلـ يناظرن  ف  ش ص منوا، كال زادن  شييان فيوا، 

رن   جيوا، كليج  قد بجكتن بوا، كأ فيت مهزام ف   منوا، ف يؿ إل  بوذن كال ناظ
الحاؿ أف  يرم يقؼ مكقف ، فيقكؿ ف  قكالن مز رفان، كينسب إل  أمران مؤلفان، فيم   

ذلؾ أي ان لن نما أم ان ل ، فكجدتن  بوذا الفنر الذم قد فتؽ ل  هذا النكع مف ا مر 
ف  جكو  ج  قطيدو مف هكاص؛ أك نمف ينف  ف   نراقـو  ج  ىفحد ماص، أك نقابضو 

w  ير فحـ، أك يجيب ف  قيد، كلقد ىدؽ ا كؿ حيث قاؿ: 
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ف امرأن دنيان انبر همػن   لمستمسؾه منوا بحبؿ  ركر  كا 

  ير أن  أذنر لنـ ما  ف ل  مف هذا ا مر 
سجن كأىجحن، كبنان كقكمن، كن -رحمن اهلل  -ا جمكا أن  ظننت أف مانظمن الما   

كنكقن ال يستحيؿ ف  ثلثيف سندن كال  مسيف سند؛ كأف الحاؿ تدـك  ج  ذلؾ المنواج، 
كتستمر  ج  ذلؾ السياج، كننكف قد أ ذنا بطريؽ مف السيادة، كبجهنا  نفسنا بيض ما 
ننا نسجط  جين التمن  مف اإلرادة فنجمط بيف  جك المرتبد، كشرؼ الرياسد، كنيؿ الجذة، 

دراؾ السركر،  كاىطناع اليرؼ، كنسب الثناص، كنشر الذنر، كبيد الىيت، فياد ذلؾ كا 
نجن بال د، كحاؿ إل  ال لؼ، ككقؼ  ج  الفنر الم ن ، كال كؼ المقجؽ، كالي س 

 الح ، كالرجاص الميت؛ كما أحسف ما قاؿ القايؿ: 
  مستسقيان مطرت  ج  مىايبا  أظمتن  الدنيا فجما جػيتػوػا

ا مكر نجوا بيد اهلل، كال يستنجز ال ير إال منن، كال يستدفط الشر  فقاؿ لن ابف زر د: إف
إال بن، فسجن جميؿ الىنط كحسف النيد كانك ال ير، كبث اإلحساف، كنؿ أ داصؾ إل  
ربؾ الذم إذا  رؼ ىدقؾ كتكنجؾ  جين فجؿ حدهـ، ك فر  دهـ، كسيق الفرات إل  

  تقر وا، كشهجوـ ب نفسوـ، جمرتوـ حت  يطفيوا، كسجط ا ر د  ج  أبدانوـ حت
ك الؼ بيف نجمتوـ، كىدع شمؿ جمييوـ، كردهـ إليؾ ىا ريف  ار يف، ك ر وـ 

ف اهلل مط المحسنيف  ج  المسيييف    جيؾ  ا ييف، كما ذلؾ  ج  اهلل بيزيز، كا 
قاؿ: كاهلل لقد كجدت ركحان نثيران بما قجت لنـ كما سميت مننـ، كأرجك أف اهلل يييف 

، كي ، كحف البدف إل  الترفن؛ فوذا المظجـك ويف الظالـ  قد تمط  الجيؿ، كتهكرت النجـك
 شيتـ  فانىرفنا متيجبيف 

  اللٍلة الثالثة والثالثىناللٍلة الثالثة والثالثىن

فنتبت لن هذن الكرقات  -كناف قد استزادن   - دنا إل  ما ننا فين مف حديث الممالحد 
ىجد لذلؾ الحديث،  زلتن كقرأتوا بيف يدين، فقاؿ نلمان نثيران  ند نؿ ما مر مما ينكف 

w طجبان لجت فيؼ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 339 

قاؿ حماد الراكيد:  ف قتادة قاؿ زياده لهيلف بف  رشد: أحب أف تحدثن   ف اليرب 
كجودها ك نؾ  يشوا لنحمد اهلل  ج  النيمد الت  أىبحنا بوا  فقاؿ  يلف: حدثن  
   م  قاؿ: تكالت  ج  اليرب سنكف سبطه ف  الجاهجيد حىت نؿ ش ص، ف رجت  ج
بنرو ل  ف  اليرب، فمنثت سبيان ال أذكؽ فيوف شييان  ل ما يناؿ بييرم مف حشرات 

ا رض حت  دنكت إل  حكاص  ظيـ، فوذا ببيتو جحيشو  ف الح ، فمجت إلين، ف رجت 
إل  امرأةه طكالد حساند، فقالت: مف? قجت: طارؽ ليؿو يجتمس القرل  فقالت: لك ناف 

 ج  ال ير نفا جن، جس هذن البيكت فانظر إل    ندنا ش صه آثرناؾ بن، كالداؿ
أ ظموا، فوف يؾ ف  ش ص منوا  يره ففين  ففيجت حت  دنكت إلين، فرحب ب  ىاحبن 
كقاؿ: مف? قجت: طارؽ ليؿو يجتمس القرل  فقاؿ: يا فلف، ف جابن، فقاؿ: هؿ  ندؾ مف 

  فقاؿ: هؿ  ندؾ طياـ? قاؿ: ال، قاؿ: فكاهلل ما كقر ف  أذن  ش صه ناف أشد  ج  منن
مف شراب? قاؿ: ال، ثـ ت كن كقاؿ: قد أبقينا ف   رع فلند شييان لطارؽو إف طرؽ، قاؿ: 
ف ت بن، ف ت  اليطف فابتيثوا، فحدثن   م  أنن شود فتق أىفواف كتستر كمورجاف 
قذؽ كنكر ا هكاز كفارس، كجاهد  ند السجطاف كنثر مالن ككلدن، قاؿ: فما سميت 

ألذ إل  مف ش ب تجؾ الناقد ف  تجؾ اليجبد، حت  إذا مألها ففا ت مف شييان قط ناف 
جكانبوا كارتفيت  جيوا ر كةه نجمد الشي  أقبؿ بوا نحكم فيثر بيكدو أك حجر، فسقطت 

اليجبد مف يدن، فحدثن  أنن أىيب ب بين كأمن ككلدن كأهؿ بيتن، فما أىيب بمىيبد 
ؾ رب البيت  رج شاهران سيفن، فبيث اإلبؿ أ ظـ  جين مف ذهاب اليجبد؛ فجما رآن  نذل

ثـ نظر إل  أ ظموا سنامان،  ج  ظورها مثؿ رأس الرجؿ الىيؿ، فنشؼ  ف فكهتن 
ثـ أكقد ناران، كاجتب سناموا، كدفط إل  مديد كقاؿ: يا  بد الجوف، اىطؿ كاجتمؿ 
مف  فجيجت أهكم بالب يد إل  النار، فوذا بجهت إناها أنجتوا، ثـ مسحت ما ف  يدم

، ثـ شربت ماصن ك ررت  إهالتوا  ج  ججدم، كناف قد قحؿ  ج   ظم  حت  ن نن شفه
 مهشيان  ج ، فما أفقت إل  السحر 

فقطط زياده الحديث كقاؿ: ال  جيؾ أف ت برنا ب نثر مف هذا، فمف المنزكؿ بن  قجت: 
w  امر بف الطفيؿ  قاؿ: أبك  ج ? قجت: أبك  ج  
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 جكن هذا الحديث مرتيف كأنثر المتيجب، كقاؿ: ىدؽ القايؿ كاستيادن  الكزير أدان اهلل 
 ف  اليرب: منيكا الطياـ كأ طكا النلـ 

، فقدـ إلين  رافان، فجما جسن قاؿ: قدرنـ هذن قد طب ت  تهدل أبك الييناص  ند ابف منـر
 بشطرنى? 

ن أبك الييناص كقدـ إلين يكمان قدران فكجدها نثيرة اليظاـ، فقاؿ: هذن قدره أـ قبر? كأنؿ  ند
يكمان، فسق  ثلث شربات باردة، ثـ طجب الرابيد فسق  شربدن حارة، فقاؿ: ليؿ مزمجتنـ 

 تيتريوا حم  الربط 
قاؿ سجمد: بق  أبك المقاـ ببهداد كننا ن تين كنسمط منن، فجاصنا بجفند فيوا جكاذب 

فيجـ القـك أنوـ قد  فجيؿ أىحابنا ي نجكف، ثـ أتاهـ بسفكدو فين يرابيط فسجتوا ف  الجفند،
 دهكا، فجيجكا يستقييكف ما أنجكا 

كقالت  ايشد ر   اهلل  نوا: يا رسكؿ اهلل، ل  جارتاف ب يتوما أبدأ? قاؿ: "ب دناهما 
 بابان منؾ" 

كقاؿ حنيـ: ينبه  أال ييط  الب يؿ أنثر مف قكتن، ليحنـ  جين بمثؿ ما حنـ بن  ج  
 نفسن 

 كقاؿ الشا ر: 

 ي نؿ منوا نؿ يكـو مػرن  قكىرة أفجق مف نانت لن

 يز وا ثـ يناـ الفػ ػن  أفجق مف نانت لن مز ن

 ي نؿ منوا نؿ يكـو مجػن  أفجق مف نانت لن دك جن

 كنشفده يمأل منوا نػفػن  أفجق مف نانت لن هرشفن

 ي نؿ منوا كهك ثافو جيدن  أفجق مف نانت لن نرديدن

 كقاؿ أبك فر كف الشاش  ي اطب الحجاج: 
 كيممكا مند كاليػقػيقػا  يا  ير رنبو سجنكا طريقا

w كال شنناف اليابس الرقيقا  كأطيمكا ذا النيؾ كالسكيقا
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 كقاؿ آ ر: 
  كمؿص النؼ مف ماص الفرات  رأيت الجكع يطردن ر ػيؼه 

 كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ: "الطا ـ الشانر بمنزلد الىايـ الىابر" 
، فقاؿ لوا: أظنؾ تيشيت بنرش، أك احتشيت ىحنان؛ فقالت: ما قبؿ مزبده جاريدن ب راص

 أنجت إال  ردالن  قاؿ: قد ذهب النىؼ الثان  كبق  ما قبجن 
 قاؿ شا ر: 

 دسـو  ك ندهـ البرن  ف  ججؿو   كباتكا ييشكف القطيياص  يفوـ

  كقاؿ آ ر: 

 الب ؿ كال منيكا البرن  إال مف  كما أطيمكنا ا كتن  مف سماحدو 

يت الحجاج  يقكؿ: نؿ ال بز أك السمؾ، فوف أنؿ أحدهما ناف مطييان؛ فوذا نفيت سم
ذا قجت: ال ت نؿ ال بز أك  فقجت: ال ت نؿ ال بز كالسمؾ؛ فوف أنؿ أحدهما لـ ييىؾ؛ كا 
السمؾ، لـ ينف لن أف ي نؿ أحدهما  ف التقدير ف  النف  ال ت نؿ أحدهما، كالتقدير ف  

فوذن  اىيد أك  السكيؽ: الجشيش،  نن رض كنسر  اإليجاب ايت أيوما شيت؛ 
المجشد: رح  ىهيرةه يجش بوا  كركم أف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ رأل الشبـر 

، كأمر بالسنا    ند أسماص بنت  ميس فقاؿ: حاره حاره
 كيقاؿ: أنؿ البطي  مجفرة، أم يقطط ماص النناح 
مجريش الجنبيف كاجرأشت اإلبؿ، إذا كيقاؿ: فلفه  ظيـ المجرأش أم الكسط، فرسه 

بجؽ مجريشد أم بطاف؛ كيقاؿ: نث ة قدرنـ، كه  ما ارتفط منوا  ند الهج    بطنت، كا 
كقاؿ النب  ىج  اهلل  جين كسجـ فيما ركان ابف  باس قاؿ: سميتن يقكؿ: "ليس بمؤمفو 

 "  مف بات شبياف رياف كجارن جايطه طاكو
 قاؿ  مر: مدمف الجحـ نمدمف ال مر 

 كقاؿ لقيط بف زرارة يذـ أىحابن يـك جبجد: 

w  كالقيند الحسناص كالن س ا نؼ  إف الشكاص كالنشيؿ كالر ػؼ
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 كالػ ػيؿ قػػػطػػػؼ  لجػ ػاربػيف الػػوػػػاـ

: لـ تفقر رجلن ف  ليجدو مف نثرة ما ت نؿ مف  نبن? فقاؿ: ال تجمن ، فوف بيف  قيؿ لدبو
 أتجمظ إال بالوكاص  يدم أربيد أشورو أنجحر فيوا فل

قاؿ ابف ا  راب : إذا أقدح الرجؿ مرةن بيد مرةو ف طيـ لحمن المسانيف سم  متممان، كبن 
 سم  ابف نكيرة، كمف ذلؾ قكؿ النابهد: 

  مثن  ا يادم كأنسك الجفند ا دما  إن  أتمـ أيسارم كأمػنػحػوػـ

الطياـ ف  اإلناص، كيقاؿ: طياـه الثرتـ مف فتات الطياـ، كيقاؿ الترتـ أي ان ما ف ؿ مف 
 ذك نزؿ  كالمجيق كالمجق: السمف، يقاؿ: تمجحت الجاريد كتجمجت إذا سمنت 

 كقاؿ أبك الطمحاف القين : 
ن   رجك مجحوا ف  بطكننػـ   كما نشطت مف ججد اشيث ا برا  كا 

 هنذا سميت  كيقاؿ: سمف حت  ن نن  رس، كال رس: الدف بيينن  كف  المثؿ: إف آ ر
 ال رس لدردل أم آ ر الدف دردل 

 كأنشد: 
 كزمػافو يفػكؽ نػؿ زمػػاف  حبذا الىػيؼ حػبػذا مػف أكاف

 ف ككرد ال ػلؼ كالػريحػاف  زمف ال مر كالمساكر كالػجػش

 بجحـك الػجػداص كالػحػمػلف  زمفه نانػت الػمػ ػاير فػين

 ػذافكنثػر الػسػذاب كا نػج  كىدكر الدجاج بال ؿ كالػمػرل

 بيىير ا  ػنػاب كالػرمػاف  كسمافه مف الفػراريى تػهػجػ 

 رص بيف الحػجػيب كا لػبػاف  كشكا الػكزة الػجػذيذة كالػقػا

   كؿ ف  الثجى ف  الزجاج اليمان   كنق  السكيؽ بالسػنػر الػمػف

 الػيػطػشػاف مركياته  ليؿ  كقػلؿه تػحػط مػف بػنػراتو 

w ف نشد ابف  بيدو الناتب لسابؽو الزبيرم قكلن:  كا ترض حديث اليجـ،
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اليجـ يججك اليم   ف قجب 
 ىاحبن

 القػمػر نما يجج  سكاد الظجمد 

 كقاؿ أي ان: 
 أس ت إجابدن كأس ت فوما  إذا ما لـ ينف لؾ حسف فوـو 

 آ ر: 
  نالهيث يدرؾ  يدانان فيحييوا  اليجـ ينيش أقكامان فينقيوػـ

ىحيفد حفظ الىبا: اليجـ سراجه يجج  الظجمد، ك ياصه ينشؼ  فقاؿ الكزير:  ندم ف 
 اليم  

التذلؿ منركنه إال ف  استفادتن، كالحرص مذمكـه إال ف  طجبن، كالحسد منو ه  نن إال 
  جين 

ثـ  اد الحديث إل  الممالحد: حدثن  مطور بف أحمد الناتب  ف ابف قرارة اليطار 
ة أبك  ج  بف مقجد كأبك  بد اهلل اليزيدم، كناف قاؿ: اجتمط ذات يكـو  ندم  ج  المايد

ابف مقجد يف ؿ الوريسد، كناف اليزيدم يف ؿ الجكذابد، كناف نؿ كاحد منوما يىؼ 
النكع الذم يقكؿ بن كيؤثرن، فقاؿ اليزيدم: الوريسد طياـ السكقييف كالسفجد، كليست 

فارسيد? فقجت جكزاب، الجكذابد بوذن الىفد؛ فقاؿ ل  ابف مقجد: ما اسـ الجكذابد بال
فقاؿ:  ـ الناؼ  كفومت ما أراد، فقجت: نس ؿ اهلل اليافيد، كاهلل لقد  افتوا نفس ، 

 كسنت اليزيدم 
قاؿ يزيد بف ربيط: النبا بطياـ الىياليؾ، كالماص كالمجق طياـ ا  راب، كالورايس  

 النا كالرصكس طياـ السلطيف، كالشكاص طياـ الد ار، كال ؿ كالزيت طياـ أمث
كحدثن  ابف  بيكف الىكف  قاؿ: قاؿ ل  أبك  مر الشارم ىاحب ال جيفد: انوض 

بنا حت  نتهدل، فوف  ندم مىكىان كهلمان كبقيد مطجند، كشييان مف الباذنجاف 
البكران  البايت الم ر  قجت: هذن نجوا تزاييف المايدة، ف يف ا دـ? ناف  بد اهلل بف  ج  

wنثر أنؿ الجكذاب كال يؤثر  جين شييان، كناف يقكؿ: يشد بف  بد اهلل بف اليباس ب
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الي ديف، كيقكم السا ديف، كيججك الناظريف، كيزيد ف  سمط ا ذنيف، كيحمر 
الكجنتيف، كيزيد ف  المن ، كهك طياـ شو ، ف م ش ص بق ? كبج  المنىكر كىفن 

 هذا، فقاؿ: بحؽو ما كىفن، كال نقبؿ أنجن 
متيف  ج  المايدة  يره مف زيادة لكنيف، كنماؿ المايدة نثرة كقاؿ كنيط بف الجراح: الت

 ال بز، كالسميذ ا بيض أحج  مف ا ىفر 
كناف يحي  بف أنثر يحب الجكذاب، فبجهن أف رجلن ممف يح ر  ندن يييب الجكذاب، 
فقاؿ يحي : إف ثبت  ندم هذا تكقفت  ف شوادتن، كحنمت  جين ب يؼ الحس كقجد 

جؿ ذلؾ، فاحترس، فقاؿ لن يحي  يكمان: ما قكلؾ ف  الجكذاب? فقاؿ: التمييز، فبج  الر 
أشرؼ م نؿو كأطيبن، سوؿ المد ؿ، لذيذ المطيـ، جيد الهذا، قجيؿ ا ذل  قاؿ: أىبت، 

 هنذا أريدؾ 
أبك ىالقو  ف ابف  باس قاؿ: ما مف دا ؿو إال كلن حيرةه، فابدصكن بالسلـ، كما مف 

 باليميف  مد ك إال كلن حشمد، فابدصكن
كنانت نا مد البدف رطبدن شطبد   د ب د  -قاؿ حمداف: قجت لجاريدو اردت شراصها 

: ما ناف  ذاؤؾ  ند مكالؾ? قالت: المبطف  قجت: كما المبطف? قالت: ا رز الرياف -
مف الجبف، بالفالكذج الرياف مف اليسؿ، كال بيىد الرياند مف الدهف كالسنر كالز فراف  

 قجت: حؽ لؾ 
اؿ ابف الجىاص الىكف : د جت  ج  أحمد بف ركحو االهكازم فقاؿ: ما تقكؿ ف  كق

ىحفد أرزو مطبكخ، فيوا نوره مف سمف،  ج  حافاتوا نثبافه مف السنر المن كؿ، 
ياؾ مف الكارديف  جين  فدميت  ين   فقاؿ: مالؾ? قجت: أبن  شكقان إلين، جيجنا اهلل كا 

لهكاىد كالردادتاف? قجت: الهكاىد اإلبواـ، بالهكاىد كالردادتيف  فقاؿ ل : ما ا
 كالردادتاف: السبابد كالكسط   فقاؿ: أحسنت، بارؾ اهلل  جيؾ 

شنا رجؿه إل   مر الجكع فقاؿ: أنذؾ كأنت تنث نث الحميت? أم ترشق نما يرشق 
 الزؽ 

w كقاؿ ابف سنرة: 
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 فجيت مستيجػلن كلػـ أقػؼ  أطمين  ف   ركفنـ  رفػ 

  ف  طرؼو كالسماؾ ف  طرؼ  فن فػهػدتكجيت أرجك أطرا

 يا حر ىدرم لوا كيا لوفػ   كحذركن  مػف ذنػر رزتػن

 كالقجب من   ج  شفا جػرؼ   اينػتػن كالػذم يفػىػجػن

 الػتػجػؼ ما ننت إال فريسد  ما حؿ ب  منؾ  ند منىرفػ 

ف مجؾ الدنيا  ف جاع ك رم، كالحريص فقير كا   كيقاؿ: القانط  ن ه كا 
: ب م ش ص ات ذؾ اهلل  جيلن? قاؿ: ب ن  ما - جين السلـ  -إلبراهيـ ال جيؿ قيؿ 

 يرت بيف أمريف إال ا ترت الذم هلل، كما اهتممت لما تنفؿ ل  بن، كما تهديت كما 
 تيشيت إال مط  يؼ 

كا ترض حديثه فقاؿ: أنشدن  بيت  ابف  ساف البىرم ف  حديث ب تيار، يين   ز 
 الدكلد، ف نشدتن: 

  يدبر أمر المجؾ حت  تدمرا  أقاـ  ج  ا هكاز ستيف ليجدن 

 كأكسطن ثنلن كآ رن  را  يدبر أمران ناف أكلن  مػ ن 

 فقاؿ: ما أ جب ا مكر الت  ت ت  بوا لدهكر!  د إل  قراصتؾ، فيدت كقرأت 
 ركم ف  الحديث: ال ت نجكا ذركة الثربد، فوف البرند فيوا 

جحميف، كمجؾ اليجيف أحد الريييف، كالمرقد أحد الجحميف، كقاؿ أ راب : الجبف أحد ال
 كالبل د أحد السبفيف كالتمن  أحد السنريف 

أراد مزبد أ حيدن فجـ يجدها، ف  ذ دينان لي ح  بن، فكجن إلين جيرانن شاةن شاةن حت  
اجتمط  ندن سبط شيان، فقاؿ دين  أف ؿ  ند اهلل مف إسحاؽ  نن فدم بنبش، كدين  

 بسبيد 
: شوكة الجحـ   النتؿ: الجحـ، كالييمد: شوكة الجبف، كالقـر

wكقاؿ ىج  اهلل  جين كسجـ: "مف أحب أف يرؽ قجبن فجينثر مف أنؿ البجس"  قيؿ: هك 
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 التيف 
 كقاؿ أ راب : 

  كف  التزكيى ل  هـه كشهؿ  يمف  ج  بالتزكيى شي ػ 

 فحؿ مف الومـك  ج  ثقؿ  كننت مف الومـك ر   باؿ

 كمالؾ بالذم اسديت ف ؿ  : مننت بهير مػفو فقجت لن

  بحال  حيف ل  بيته كأهؿ  أ زاب اليشيرة لك  جمتـ

 ر  و مالن يا قـك  ػدؿ   جمتـ أننـ ف  حاؿ  يشو 

قاؿ إسحاؽ المكىج : أمج  بيض الفقواص بالنكفد أف  مر بف ال طاب ر   اهلل  نن 
   الفقن نرن السمر إال ف  الفقن، يريد نثرة السمر إال ف

قيؿ لميسرة الرأس: ما أنثر ما أنجت? قاؿ: مايد ر يؼو بنيججد مجق؛ فقيؿ هذا أنجؾ ف  
 بيتؾ? قاؿ: آنؿ ف  بيت  ر يفيف، كأحتش  إل  الجيؿ فشؿ ال يؿ 

تناكؿ الف ؿ بف اليباس تفاحدن ف نجوا، فقيؿ: كيحؾ، ت نؿ التحيات? فقاؿ: كالىجكات 
 كالطيبات 

كيقاؿ: جيت بالطيمد  كالطيـ: الطياـ: كالطيـ: الذكؽ  كهذن  يقاؿ: الطيمد: النسب 
 ا رض طيمده لؾ كطيمد 

قاؿ إسحاؽ: ننت يكمان  ند أحمد بف يكسؼ الناتب، فد ؿ أحمد بف أب   الد الناتب 
كنحف ف  الهناص، فقاؿ: كاهلل ما أجد شييان مما أنتـ فين  قاؿ إسحاؽ: فواف  ج  ك ؼ 

وزلص بن، جيجت فداؾ، قىدت إل  أرؽ ش ص  جقن اهلل ف   ين ، فقجت لن نالمست
كألينن  ج  ا ذف كالقجب، كأظورن لجسركر كالفرح، كأنفان لجوـ كالحزف، كما ليس لججكارح 
نما يقرع السمط كهك منن  ج  مسافد، فتطرب لن النفس، فذممتن!?  منن مؤكنده  جيظد، كا 

يد، فوف شوكة نؿ رجؿو  ج  قدر كلننن ناف يقاؿ: ال يجتمط ف  رجؿ شوكة نؿ لذة، كب
ترنيبن كمزاجن  قاؿ: أجؿ، أما أنا فالطياـ الرقيؽ أ جب إل  مف الهناص  فقجت: إم 

wكاهلل كلحـ البقر كالجكاميس كالتيكس الجبجيد بالبازنجاف المبزر أي ان تقدمن? فقاؿ: الهناص 
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 ج  تحريمن،  م تجؼه فين، كقد نرهن قـك  قجت فالم تجؼ فين أطجقن لنا حت  تجميكا
أف ا كايؿ نانت تقكؿ: مف سمط الهناص  ج  حقيقتن مات   -جيجت فداؾ  -أ جمت 

فقاؿ: الجوـ ال تسمينان  ج  الحقيقد إذان فنمكت  فاستظرفتن ف  هذن الجفظد، كقدمكا إلين 
 الطياـ فشهؿ  ف ذـ الهناص 

ظر أ رابيان قاؿ سييد بف أب   ركة: نزؿ الحجاج ف  طريؽ مند، فقاؿ لحاجبن: ان
يتهدل مي ، كأس لن  ف بيض ا مر، فنظر الحاجب إل  أ راب و بيف شمجتيف، فقاؿ: 
أجب ا مير، ف تان، فقاؿ لن الحجاج: إذف فتهد مي   فقاؿ: إنن د ان  مف هك أكل  
منؾ ف جبتن  قاؿ: كمف هك? قاؿ: اهلل  ز كجؿ د ان  إل  الىـك فىمت، قاؿ: أف  

نيـ، ىمتن ليكـو هك أشد منن حران  قاؿ: ف فطر كىـ  دان  قاؿ:  هذا اليـك الحار? قاؿ:
إف  منت ل  البقاص إل   د  قاؿ: ليس ذلؾ إل   قاؿ: فنيؼ تس لن   اجلن بآجؿ ال 
تقدر  جين? قاؿ: إنن طياـ طيب  قاؿ: إنؾ لـ تطيبن كال ال باز؛ كلنف اليافيد طيبتن، 

 كلـ يفطر، ك رج مف  ندن 
 الطياـ مطيبده لجنفس، محسنده لججسـ قاؿ أ راب : هذا 

قاؿ أبك حاتـ: حدثنا ا ىمي  قاؿ: قاؿ أبك طفيجد الحرمازم: قاؿ أ راب ه:  فت 
رجلن ف تان  ب بزو مف برو ن نن مناقير النهراف، كأتانا بتمرو ن  ناؽ الكرالف، يكحؿ فين 

 ال رس 
كالرجؿ: لك س لتن  ف اسمن كقاؿ آ ر: كنظر إل  رجؿو ي نؿ بالييف كالفـ كاليد كالرأس 

 لما ذنرن، كلك طجط كلدن الهايب  جين ما  رفن: 

  ليب أ   الشطرنى بالشان  يجيب بال مسد ف  قىيدو 

قاؿ ابف ا  راب : ناف المحسف ال ب  شرهان  ج  الطياـ، كناف دميمان، فقاؿ لن زياد 
: نـ  يالؾ? قاؿ: تسط بنات   قاؿ: ف يف هف منؾ  فقاؿ:  أنا أحسف منوف ذات يـك

 كهف آنؿ من ؛ ف حؾ  كقاؿ: جاز ما س لت لوف  كأمر لن ب ربيد آالؼ درهـ فقاؿ: 
 فنػاد زيادان أك أ ػػان لػػػزياد  إذا ننت مرتاد الرجاؿ لنفيػوػـ

w جػكاد إذا  ف بالميركؼ نػؿ  يجبؾ امرؤه ييط   ج  الحمد مالن
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 كقاؿ سناف بف أب  حارثد: 
  أهؿ المحجد مف جارو كمف جادم  د ػرو ثمد أطيـ زادم  ير مػ

 زادم كأرمجكا الزاد أن  منفػده   قد ييجـ القـك إذ طاؿ ا ترابوػـ

 كقاؿ السفاح بف بنر: 
 ن نوا أ  اد حكضو بقاع  كالمال ص الشيزم   يافن

 إال كهـ منن ركاصه شبػاع  ال ي رج ا  ياؼ مف بيتن

يجيزكن، كقالكا: إبجؾ نثيرة، فوف أكردت فشرطه أف أكرد أ راب ه إبجن، ف ب  أهؿ الماص أف 
 تقؼ بييدان  ف الماص كتسق  ما جاصؾ منوا، كال تحاجز بوا؛ قاؿ: أفيؿ، كأنش  يقكؿ: 

 يسجتن القـك كلػمػا ينػ ػى  رب طبي  مرجؿو مػجػوػكج

    حش بش ص مف  راـ اليرفى

 فانق ت اإلبؿ نجوا  ج  الماص فشربت 
  قاؿ الشا ر: 

 فين الشفاص كىحد ا بػداف  النبيذ  ج  الطياـ قجيجد شرب

ذا شربت نثيرن فنػثػيرن  مزج  جيؾ رنايب الشيطاف  كا 

  مياص بيف جما د الهربػاف  فتنكف بيف ال احنيف نبكمدو 

 بػا رسػاف بيد اليشاص تقاد  فاحذر بجودؾ أف ترل نجنيبدو 

  جين كسجـ لسجماف الفارس : قاؿ حمزة المىنؼ ف  بيض نتبن: قاؿ النب  ىج  اهلل
 أف ات ذ لنا سكران، أم طيامان نطياـ الكليمد، كه  فارسيد 

نما أراد النب  ىج  اهلل  جين  قاؿ شي نا أبك سييد السيراف : أ ط  هذا المت كؿ، كا 
كسجـ: أف سجماف ات ذ لنا  ندقان يـك ا حزاب،  نن حض  ج  ذلؾ، كليس ذا مف ذاؾ 

 إال بالجفظ 
 جييفر اف المكسكس ف  كىؼ  ىيدة: كقاؿ 

w إذا أبىرتوا مػاص الػ ػجػكؽ  كماص  ىيدة حمراص تػحػنػ 
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  كتجرم ف  اليظاـ كف  اليركؽ  تزؿ  ف الجواة تػمػر سػوػلن 

قاؿ الحسف بف سوؿ: أشياص تذهب هباص، ديفه بل  قؿ، كماؿه بل بذؿ ك شؽه بل 
 ، كلحسده بل ف ؿ كىؿ  فقاؿ حميد: بق   جين مايدةه بل نقؿ
 قيؿ لىكف : ما حد الشبط? قاؿ: المكت 

كقيؿ آل ر: ما حد الشبط? قاؿ آنؿ حت  يقط  ج  السبات ف ناـ  ج  كجو ، كتتجاف  
 أطراف   ف ا رض 

 كقيؿ آل ر: ما حد الشبط? قاؿ: أف أد ؿ إىبي  ف  حجق  فيىؿ إل  الطياـ 
 ك جكؼ البطف تهيرن قاؿ ييقكب: أىبحت  الفان: ال أشتو  الطياـ  

 كيقاؿ: مهسن  بطن ، كهك المهس، كرجؿ ممهكس 
 كيقاؿ:  مزن  بطن  كمجنن  

كاليامد تقكؿ: نؿ ما ف  القدر ت رجن المهرفد، كرجؿ مقر به كقرا ب كقر اب إذا 
 ناف أنكالن، كنذلؾ السيؼ كالجص، قاؿ الشا ر: 

  يزايـمف القـك إال نؿ ما   ال  كليس يرد النفس  ف شوكاتوػا

كمر ابف  امرو  ج   امر بف  بد القيس كهك ي نؿ بقلن بمجق، فقاؿ: لقد ر يت 
 باليسير  فقاؿ: أر   من  باليسير مف ر   بالدنيا  ك ان  ف اآل رة 

قاؿ  بد المجؾ بف مركاف: ال تستانف إال  ر ان، كال ت نجف إال   ان كال تشربف إال 
 ف إال كىان مىان، كال ترنبف إال نىان، كال تيقد

، كلبفه ىريق: لـ ي الطن  كيقاؿ: ماصه قراح؛ ك بزه قفار: ال أدـ مين، كسكيؽه جاؼه
 ش ص 

 كقاؿ سييد بف سجمد: شيياف ال تشبط منوما ببهداد: السمؾ كالرطب 
 قاؿ أ راب : أنجت فرسند ك ج   ك د، فجاص  لـ حزكره فنظر حرن  

 ا   ر بطف بفركو  الفرسند: ال ك د المقددة  كال ك د: القميص
 كالحرة: ا ذف 

wقيؿ لحاتـ ا ىـ: بـ رزقت الحنمد? قاؿ: ب لكة البطف، كس اكة النفس، كمنابدة 
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 الجيؿ 
 كقاؿ شقيؽ البج  : اليبادة حرفد، كحانكتوا ال جكة، كآلتوا الجكع 

قاؿ لقماف: إذا امتألت الميدة نامت الفنرة، ك رست الحنمد، كقيدت ا   اص  ف 
 دة اليبا

 كقاؿ  مر: لكال القيامد لشارننانـ ف  ليف  شينـ 
 كقاؿ بيض اليرب: أقجؿ طيامؾ تحمد منامؾ 

 قاؿ يحي  بف مياد: الشبط ينن  بالنفر 
 كقاؿ  يرن: الجكع ينن  بالرحمد 

 كقاؿ أ راب : 
  نما انحازت ا في  م افد  ارب  تحيز من   ػيفدن أف أ ػيفػوػا

 إذا التق  الكارد كالهابر فتكقط الفساد كذنر الموجب الجحـ فقاؿ 
  اللٍلة الرابعة والثالثىناللٍلة الرابعة والثالثىن

كقاؿ الكزير ف  بيض الجيال : قد كاهلل  اؽ ىدرم بالهيظ لما يبجهن   ف اليامد مف 
 ك وا ف  حديثنا، كذنرها أمكرنا، كتتبيوا  سرارنا، كتنقيرها  ف مننكف أحكالنا، 

ن   هـ ف  الكقت بيد الكقت بقطط ألسندو كمنتـك ش ننا، كما أدرم ما أىنط بوا، كا  
، ليؿ ذلؾ يطرح الويبد كيحسـ المادة، كيقطط هذن اليادة،  كأيدو كأرجؿو كتننيؿو شديدو
لحاهـ اهلل، ما لوـ ال يقبجكف  ج  شؤكنوـ المومد، كميايشوـ النافيد، كفراي وـ 

ك حققكا ما يقكلكف الكاجبد? كلـ ينقبكف  ما ليس لوـ، كيرجفكف بما ال يجدم  جيوـ، كل
ن    جب مف لوجوـ كشهفوـ بوذا ال جؽ حت  ن نن  ما ناف لوـ فين  ايدةه كال فايدة؛ كا 
مف الفرايض المحتكمد، كالكظايؼ المجزكمد؛ كقد تنرر منا الزجر، كشاع الك يد، كفشا 
اإلننار بيف الىهار كالنبار، كلقد تياي   ج  هذا ا مر كأ جؽ دكن  بابن، كتناثؼ 

 حجابن، كاهلل المستياف   ج 
فقجت: أيوا الكزير،  ندم ف  هذا جكاباف: أحدهما ما سميت مف شي نا أب  سجيماف، 
wكهك مف تفكؽ ف  الف ؿ كالحنمد كالتجربد كمحبد هذن الدكلد كالشفقد  جيوا مف نؿ 
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، كالجكابيف فايدتاف  ظيمتاف، كلنف  هبد كدبد؛ كاآل ر مما سميتن مف شي  ىكف و
 ناص، كفيوا بيض الهجظد، كالحؽ مر، كمف تك   الحؽ احتمؿ مرارتن الجمجد  ش

ف نانا  جيظيف، فجيس ينتفط بالدكاص إال بالىبر  ج  بشا تن،  قاؿ: فاذنر الجكابيف كا 
 كىدكد الطبط  ف نراهتن 

قجت: أما أبك سجيماف، فونن قاؿ ف  هذن ا ياـ: ليس ينبه  لمف ناف اهلل  ز كجؿ جيجن 
امتوـ ك اىتوـ، ك الموـ كجاهجوـ، ك ييفوـ كقكيوـ، كراجحوـ سايس الناس:  

كشايجوـ، أف ي جر مما يبجهن  نوـ أك  ف كاحد منوـ  سباب نثيرة، منوا: أف  قجن 
فكؽ  قكلوـ، كحجمن أف ؿ مف حجكموـ، كىبرن أتـ مف ىبرهـ؛ كمنوا أنوـ إنما جيجكا 

أمرن كنوين، ليقـك بحؽ اهلل تيال   تحت قدرتن، كنيطكا بتدبيرن، كا تبركا بتىريفوـ  ج 
فيوـ، كيىبر  ج  جوؿ جاهجوـ، كينكف  ماد حالن ميوـ الرفؽ بوـ، كالقياـ 

بمىالحوـ، كمنوا أف اليلقد الت  بيف السجطاف كبيف الر يد قكيد،  نوا إلويده، كه  
د مجؾه أكشى مف الرحـ الت  تنكف بيف الكالد كالكلد، كالمجؾ كالده نبير، نما أف الكال

ىهير، كما يجب  ج  الكالد ف  سياسد كلدن مف الرفؽ بن، كالحنك  جين، كالرقد لن، 
 ، كاجتلب المنفيد إلين، أنثر مما يجب  ج  الكلد ف  طا د كالدن، كذلؾ أف الكلد  ره
كقريب اليود بالنكف، كجاهؿه بالحاؿ، ك ارو مف التجربد، نذلؾ الر يد الشبيود بالكلد، 

لشبين بالكالد؛ كمما يزيد هذا المين  نشفان، كينسبن لطفان، أف المجؾ ال كنذلؾ المجؾ ا
ينكف مجنان إال بالر يد، نما أف الر يد ال تنكف ر يدن إال بالمجؾ، كهذا مف ا حكاؿ 

المت ايفد، كا سماص المتناىفد؛ كبسبب هذن اليلقد المحنمد كالكىجد الكشيجد، ما 
كالناظر ف  أمرها، كالمالؾ لزماموا، حت  تنكف لوجت اليامد بتيرؼ حاؿ سايسوا، 

 ج  بيافو مف رفاهد  يشوا، كطيب حياتوا، كدركر مكاردها، با مف الفاش  بينوا، 
كاليدؿ الفايض  جيوا، كال ير المججكب إليوا، كهذا أمره جارو  ج  نظاـ الطبييد، 

 كمندكبه إلين أي ان ف  أحناـ الشرييد 
طانوا: لـ ال ن كض ف  حديثؾ، كال نبحث  ف  يب أمرؾ، قاؿ: كلك قالت الر يد لسج

wكلـ ال نس ؿ  ف دينؾ كنحجتؾ ك ادتؾ كسيرتؾ? كلـ ال نقؼ  ج  حقيقد حالؾ ف  ليجؾ 
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كنوارؾ، كمىالحنا متيجقده بؾ، ك يراتنا متكقيده مف جوتؾ، كمسرتنا مجحكظده بتدبيرؾ، 
هيتنا حاىجده بحسف نظرؾ كمساصتنا مىركفد باهتماؾ، كتظجمنا مرفكعه بيزؾ، كرفا

كجميؿ ا تقادؾ، كشايط رحمتؾ، كبجي  اجتوادؾ، ما ناف جكاب سجطانوا كسايسوا? أما 
ناف  جين أف ييجـ أف الر يد مىيبده ف  د كاها الت  بوا استطالت، بج  كاهلل، الحؽ 

ف شهب الشا ب، كأ نت المينت   ميترؼه بن كا 
 ف أمرؾ? كلـ ال تسمط نؿ  ثو كسميف  قاؿ: كلك قالت الر يد أي ان: كلـ ال تبحث

منا! كقد مجنت نكاىينا، كسننت ديارنا، كىادرتنا  ج  أمكالنا، كحجت بيننا كبيف 
 يا نا، كقاسمتنا مكاريثنا، كأنسيتنا رفا د الييش، كطيب الحياة، كطم نيند القجب، 

مستباح،  فطرقنا م كفد، كمسانننا منزكلد، ك يا نا مقطيد، كنيمنا مسجكبد، كحريمنا
كنقدنا زايؼ، ك راجنا م ا ؼ، كميامجتنا سييد، كجندينا متهطرس، كشرطينا منحرؼ، 

كمساجدنا  ربد، ككفكفوا منتوبد، كمارستاناتنا  اكيد، كأ داؤنا مستنجبد، ك يكننا 
؛ ما ناف الجكاب أي ان  ما  س يند، كىدكرنا مهيظد، كبجيتنا متىجد، كفرحنا ميدـك

  بدن لؾ، ك كفان  ج  أنفسوا مف سطكتؾ كىكلتؾ? قالت ك ما لـ تقؿ، هي
كحن  لنا ف   رض هذا النلـ أنن رفط إل  ال جيفد الميت د أف طايفدن مف الناس 

يجتميكف بباب الطاؽ كيججسكف ف  دناف شي  تباف، كي ك كف ف  الف كؿ 
ترؽ كا راجيؼ كفنكفو مف ا حاديث، كفيوـ قكـه سراة كتناص كأهؿ بيكتاتو سكل مف يس

فسادهـ، فجما  رؼ ال جيفد ذلؾ  السمط منوـ مف  اىد الناس، كقد تفاقـ فسادهـ كا 
 اؽ ذر ان، كحرج ىدران، كامتأل  يظان، كد ا بيبيد اهلل بف سجيماف، كرم  بالرفييد 

إلين، كقاؿ: انظر فيوا كتفوموا  ففيؿ، كشاهد مف تربد كجن الميت د ما أز ى سانف 
ؿ: قد فومت يا أمير المؤمنيف  قاؿ: فما الدكاص? قاؿ: ىدرن، كشرد آلؼ ىبرن، كقا

حراؽ بي وـ كتهريؽ بي وـ، فوف اليقكبد إذا ا تجفت،  تتقدـ ب  ذهـ كىجب بي وـ كا 
كناف  -ناف الوكؿ أشد، كالويبد أفشا، كالزجر أنجط، كاليامد أ كؼ  فقاؿ الميت د 

كنقجتن  إل  الجيف بيد  : كاهلل لقد بردت لويب   ب  بفكرتؾ هذن،-أ قؿ مف الكزير 
wالهجظد، كحططت  ج  الرفؽ، مف حيث أشرت بال رؽ، كما  جمت أنؾ تستجيز هذا 
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ف  دينؾ كهديؾ كمركصتؾ، كلك أمرتؾ ببيض ما رأيت بيقجؾ كحزمؾ لناف مف حسف 
المؤازرة كمبذكؿ النىيحد كالنظر لجر يد ال ييفد الجاهجد أف تس لن  النؼ  ف الجوؿ، 

جـ، كتحبب إل  الىفق كتر بن  ف  ف ؿو اإل  اص  ج  هذن كتبيثن   ج  الح
ا شياص  كقد ساصن  جوجؾ بحدكد اليقاب كبما تقابؿ بن هذن الجراير، كبما ينكف نف ن 

لجذنكب، كلقد  ىيت اهلل بوذا الرأم كدلجت  ج  قسكة القجب كقجد الرحمد كيبس الطيند 
د سجطانوا? كأف اهلل يسايجن  نوا نيؼ كرقد الدياند، أما تيجـ أف الر يد كدييد اهلل  ن

ف س لوا فجيؤند الحجد  جين منوا؛ أال تدرم أف أحدان  سستوا? كليجن ال يس لوا  نن، كا 
مف الر يد ال يقكؿ ما يقكؿ إال لظجـو لحقن أك لحؽ جارن، كداهيدو نالتن أك نالت ىاحبان 

،  ير  اي يف ف  لن? كنيؼ نقكؿ لوـ: نكنكا ىالحيف أتقياص مقبجيف  ج  ميايشنـ
حديثنا، كال سايجيف  ف أمرنا، كاليرب تقكؿ ف  نلموا:  جبنا السجطاف فجبس فركتنا، 
نما يحتمؿ السيد  ج  ىركؼ  كأنؿ   رتنا، كحنؽ الممجكؾ  ج  المالؾ ميركؼ، كا 

تناليفن، كمنارن تىاريفن، إذا ناف الييش ف  ننفن رافيان، كا مؿ فين قكيان، كالىدر  جين 
، كالقجب مين ساننان، أتظف أف اليمؿ بالجوؿ ينفط، كاليذر بن يسط، ال كاهلل ما باردان 

الرأم ما رأيت، كال الىكاب ما ذنرت، كجن ىاحبؾ كلينف ذا  برةو كرفؽ، كميركفان 
ب يرو كىدؽو، حت  ييرؼ حاؿ هذن الطايفد، كيقؼ  ج  ش ف نؿ كاحدو منوا ف  

إلين، فمف ناف منوـ يىجق لجيمؿ فيجقن بن،  مياشن، كقدر ما هك متقجبه فين كمنقجبه 
كمف ناف سي ص الحاؿ فىجن مف بيت الماؿ بما يييد ن رة حالن، كيفيدن طم نيند بالن؛ 
نما ي رجن إل  دناف هذا التباف البطر  ، كا  كمف لـ ينف مف هذا الرهط، كهك  ن ه منف ه

لمؾ مرفكع؛ كمت  كالزهك، فادع بن، كانىحن، كالطفن، كقؿ لن: إف لفظؾ مسمكع، كن
كقؼ أمير المؤمنيف  ج  ننن ذلؾ منؾ لـ تجدؾ إال ف   ر د المقابر، فاست نؼ 

ياؾ أف تجيؿ نفسؾ  لنفسؾ سيرةن تسجـ بوا مف سجطانؾ، كتحمد  جيوا  ند إ كانؾ، كا 
 ظدن لهيرؾ بيدما ناف  يرؾ  ظدن لؾ؛ كلكال أف ا  ذ بالجزيرة ا كل  م الؼه لجسيرة 

هذا الذم تسمين ما تران، كما تران تكد أنؾ لك سميتن قبؿ أف تران  فونؾ يا المثج ، لناف 
w بيد اهلل إذا فيجت ذلؾ فقد بالهت ف  اليقكبد، كمجنت طرف  المىجحد، كقمت  ج  
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 سكاص السياسد، كنجكت مف الحكب كالم ثـ ف  الياقبد 
يؼ، فيادت الحاؿ قاؿ: كفارؽ الكزير ح رة ال جيفد، ك مؿ بما أمر بن  ج  الكجن الجط

ترؼ بالسلمد اليامد، كاليافيد التامد؛ فتقدـ إل  الشي  التباف برفط حاؿ مف يقيد  ندن 
 حت  يكاس  إف ناف محتاجان، كيىرؼ إف ناف متيطلن، كينىق إف ناف متيقلن 

فقاؿ الكزير: ما سميت مثؿ هذا قط، كما ظننت أف ال طب ف  مثؿ هذا يبج  هذا 
اب اآل ر الذم حفظتن  ف الىكف   فقجت: إف ناف هذا نافيان فوف القدر؛ فوات الجك 

 ذلؾ ف ؿ 
ف فيما مر لنفايد، كما يزيد  ج  النفايد، كلنف الزيادة مف اليجـ  فقاؿ: هنذا هك، كا 

دا يده إل  الزيادة مف اليمؿ، كالزيادة مف اليمؿ جالبد االنتفاع باليجـ، كاالنتفاع باليجـ 
ف، كسيادة اإلنساف مقسكمده  ج  اقتباس اليجـ كالتماس اليمؿ، دليؿه  ج  سيادة اإلنسا

 حت  ينكف ب حدهما زار ان، كباآل ر حاىدان، كب حدهما تاجران، كباآل ر رابحان 
فكىجت الحديث كقجت: حدثن  شي  مف الىكفيد ف  هذن ا ياـ قاؿ: ننت بنيسابكر 

جت دكلد آؿ ساماف بالجكر سند سبييف كثجثمايد، كقد اشتيجت  راساف بالفتند، كتبجب
كطكؿ المدة، فجج  محمد بف إبراهيـ ىاحب الجيش إل  قاييف، كه  حىنن كميقجن، 
ككرد أبك اليباس ىاحب جيش آؿ ساماف نيسابكر بيدةو  ظيمد، ك دةو  ميمد، كزيندو 
فا رة، كهييدو باهرة، ك ل السير، كأ يفت السبؿ، كنثر اإلرجاؼ، كساصت الظنكف، 

د، كالتمس الرأم، كانقطط ا مؿ، كنبق نجبه نجبه مف نؿ زاكيد، كزأر نؿ ك جت اليام
 أسد مف نؿ أجمد، ك ى نؿ ثيجبو مف نؿ تجيد 

قاؿ: كننا جما دن  رباص ن كم إل  دكيرة الىكفيد ال نبرحوا، فتارةن نقرأ، كتارةن نىج ، 
ف، كالكارد مف كتارةن نناـ، كتارةن نوذم، كالجكع ييمؿ  مجن، كي كض ف  حديث آؿ ساما

جوتوـ إل  هذا المناف، كال قدرة لنا  ج  السياحد النسداد الطرؽ، كت طؼ الناس 
لجناس، كشمكؿ ال كؼ، ك جبد الر ب، كناف البجد يتقد ناران بالسؤاؿ كالتيرؼ كاإلرجاؼ 

بالىدؽ كالنذب، كما يقاؿ بالوكل كاليىبيد؛ ف اقت ىدكرنا، ك بثت سرايرنا 
wاس، كقجنا ليجدن: ما تركف يا ىحابنا ما دفينا إلين مف هذن ا حكاؿ كاستكل   جينا الكسك 
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النريود، ن نا كاهلل أىحاب نيـو كأرباب  ياعو ن اؼ  جيوا الهارة كالنوب، كما  جينا 
مف كاليد زيدو ك زؿ  مرك، كهلؾ بنر، كنجاة بشر، نحف قـك قد ر ينا ف  هذن الدنيا 

رةو يابسد، ك رقدو باليد، كزاكيدو مف المسجد مط اليسيرة، كلوذن الحياة القىيرة، بنس
اليافيد مف بليا طلب الدنيا  فما هذا الذم ييترينا مف هذن ا حاديث الت  ليس لنا 

فيوا ناقده كال جمؿ، كال حظه كال أمؿ، قكمكا بنا  دان حت  نزكر أبا زنرياص الزاهد، كنظؿ 
تديف بن؛ فاتفؽ رأينا  ج  ذلؾ، نوارنا  ندن الهيف  ما نحف فين، ساننيف مين، مق

فهدكنا كىرنا إل  أب  زنرياص الزاهد، فجما د جنا رحب بنا، كفرح بزيارتنا، كقاؿ: ما 
يانـ ف  مقاـو كاحد، حدثكن   أشكقن  إلينـ، كما ألوفن   جينـ! الحمد هلل الذم جمين  كا 

فرجكا  ن ؛ ما الذم سميتـ، كماذا بجهنـ مف حديث الناس، كأمر هؤالصؤ السلطيف? 
كقكلكا ل  ما  ندنـ، فل تنتمكن  شييان فمال  كاهلل مر  ن ف  هذن ا ياـ إال ما اتىؿ 

بحديثوـ، كاقترف ب برهـ، فجما كرد  جينا مف هذا الزاهد اليابد ما كرد، دهشنا 
كاستكحشنا، كقجنا ف  أنفسنا انظركا مف أم ش ص هربنا، كب م ش ص  جقنا، كب م داهيدو 

: ف ففنا الحديث كانسججنا، فجما  رجنا قجنا: أرأيتـ ما بجينا بن، كما كقينا  جين? دهينا  قاؿ
"إف هذا لوك البلص المبيف"  ميجكا بنا إل  أب   مرك الزاهد فجن ف ؿه ك بادة ك جـه كتفرده 
ف  ىكميتن حت  نقيـ  ندن إل  آ ر النوار، فقد نبا بنا المناف ا كؿ، كبطؿ قىدنا 

ين مف اليمؿ، فمشينا إل  أب   مرك الزاهد كاست ذنا، ف ذف لنا، ككىجنا فيما  زمنا  ج
إلين فسر بح كرنا، كهش لرؤيتنا، كابتوى بقىدنا، كأ ظـ زيارتنا، ثـ قاؿ: يا أىحابنا 
ما  ندنـ مف حديث الناس? فقد كاهلل طاؿ  طش  إل  ش ص أسمين، كلـ يد ؿ  ج  

ف أذن  لدل البا ب  سمط قر د أك أ رؼ حادثد، فواتكا ما مينـ اليـك أحده ف ست برن، كا 
كما  ندنـ، كقىكا  ج  القىد بفىوا كنىوا، كد كا التكريد كالننايد، كاذنركا الهث 

كالثميف، فوف الحديث هنذا يطيب، كلكال اليظـ ما طاب الجحـ، كلكال النكل ما حل 
أنثر مف  جبنا مف  التمر، كلكال القشر لـ يكجد الجب، فيجبنا مف هذا الزاهد الثان 

الزاهد ا كؿ، ك اطفنان الحديث، ككد نان، ك رجنا، كأقبؿ بي نا  ج  بيضو يقكؿ: 
wأرأيتـ أظرؼ مف أمرنا كأ رب مف ش ننا? انظركا مف أم ش ص ناف تيريجنا "إف هذا 
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ف  لش صه  جاب" كتجددنا كتبجدنا كقجنا يا أىحابنا: انطجقكا إل  أب  الحسف ال رير، كا 
بييدان فونا ال نجد سنكننا إال مين، كال نظفر ب التنا إال  ندن، لزهدن  ناف م ربن

ك بادتن كتكحدن كشهجن بنفسن مط زمانتن ف  بىرن، ككر ن، كقجد فنرن ف  الدنيا كأهجوا؛ 
كطكينا ا رض إلين، كد جنا  جين، كججسنا حكالين ف  مسجدن، كلما سمط بنا أقبؿ  ج  

بن، كيد ك لن كيقرب، فجما انتو  أقبؿ  جينا كقاؿ:  نؿ كاحد منا يجمسن بيدن كيرحب
أمف السماص نزلتـ  ج ? كاهلل لن ن  قد كجدت بنـ م مكل ، كأحرزت  ايد سكل ، قكلكا 
ل   ير محتشميف: ما  ندنـ مف أحاديث الناس? كما  ـز  جين هذا الكارد? كما يقاؿ 

ما الذم يتوامس بن ناس ف  أمر ذلؾ الوارب إل  قاييف، كما الشايط مف ا  بار? ك 
دكف ناس? كما يقط ف  هكاجسنـ كيستبؽ إل  نفكسنـ? فوننـ برد اآلفاؽ، كجكالد 

ا رض، كلقاطد النلـ، كيتساقط إلينـ مف ا قطار ما يتيذر  ج   ظماص المجكؾ 
كنبراص الناس: فكرد  جينا مف هذا اإلنساف ما أنس  ا كؿ كالثان ، كمما زاد ف   جبنا 

نيدن ف  طبقدو فكؽ طبقات جميط الناس ف ففنا الحديث مين، ككد نان، ك نسنا أنا ننا 
مف  ندن، كطفقنا نتلـك  ج  زيارتنا لوؤالص القـك لما رأينا منوـ، كظور لنا مف حالوـ، 
كازدريناهـ، كانقجبنا متكجويف إل  دكيرتنا الت   دكنا منوا مستطرقيف ناليف، فجقينا ف  

الحسف اليامرم، كلن نتابه ف  التىكؼ قد  ماص يقاؿ لن أبك الطريؽ شي ان مف الحن
شارتنا، كناف مف الجكاليف الذيف نقبكا ف  البلد كاطجيكا  ج  أسرار اهلل  شحنن بيجمنا كا 
ف  اليباد؛ فقاؿ لنا: مف أيف درجتـ؛ كمف قىدتـ  ف ججسنان ف  مسجد، ك ىبنا حكلن، 

ـ نحذؼ منوا حرفان  فقاؿ لنا: ف  ط  كفىىنا  جين قىتنا مف أكلوا إل  آ رها، كل
نما  رنـ ظننـ  هذن الحاؿ الطاريد  يبه ال تقفكف  جين، كسره ال توتدكف إلين، كا 

بالزهاد، كقجتـ ال ينبه  أف ينكف ال بر  نوـ نال بر  ف اليامد،  نوـ ال اىد، كمف 
يان ييبدكف، ك جين يتكنجكف لين ال اىد  اىد ال اىد،  نوـ باهلل يجكذكف، كا  ، كا 

يرجيكف، كمف أججن يتوالنكف، كبن يتمالنكف  اليامرم، كلن نتابه ف  التىكؼ قد 
شارتنا، كناف مف الجكاليف الذيف نقبكا ف  البلد كاطجيكا  ج  أسرار اهلل  شحنن بيجمنا كا 
wف  اليباد؛ فقاؿ لنا: مف أيف درجتـ؛ كمف قىدتـ  ف ججسنان ف  مسجد، ك ىبنا حكلن، 
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تنا مف أكلوا إل  آ رها، كلـ نحذؼ منوا حرفان  فقاؿ لنا: ف  ط  كفىىنا  جين قى
نما  رنـ ظننـ  هذن الحاؿ الطاريد  يبه ال تقفكف  جين، كسره ال توتدكف إلين، كا 

بالزهاد، كقجتـ ال ينبه  أف ينكف ال بر  نوـ نال بر  ف اليامد،  نوـ ال اىد، كمف 
لين ال اىد  اىد ال اىد،  نوـ باهلل يجكذكف، ك  يان ييبدكف، ك جين يتكنجكف، كا  ا 
 يرجيكف، كمف أججن يتوالنكف، كبن يتمالنكف 

قجنا لن: فوف رأيت يا ميجـ ال ير أف تنشؼ  وا هذا الهطاص، كترفط هذا الستر، كتيرفنا 
منن ما كهب اهلل لؾ مف هذا الهيب، لننكف شانريف، ننكف مف المشنكريف  فقاؿ: نيـ، 

حديث نبرايوا ساستوا لما ترجك مف ر اص الييش كطيب الحياة أما اليامد فونوا تجوى ب
كسيد الماؿ كدركر المنافط كاتىاؿ لججب كنفاؽ السكؽ كت ا ؼ الربق؛ ف ما هذن 

الطايفد اليارفد باهلل، اليامجد هلل، فونوا مكليده أي ان بحديث ا مراص، كالجبابرة اليظماص، 
حنامن  جيوـ، كنفكذ مشييتن ف  محابوـ لتقؼ  ج  تىاريؼ قدرة اهلل فيوـ، كجرياف أ

كمنارهوـ ف  حاؿ النهمد  جيوـ، كاالنتقاـ منوـ، أال تركنن قاؿ جؿ ثناؤن: "حت  إذا 
فرحكا بما أكتكا أ ذناهـ بهتدن فوذا هـ مبجسكف"، كبوذا اال تبار يستنبطكف  كاف  

ؿ مجؾو سكل حنمتن، كيطجيكف  ج  تتابط نيمتن ك رايب نقمتن، كها هنا ييجمكف أف ن
مجؾ اهلل زايؿ، كنؿ نييـو  ير نييـ الجند حايؿ، كيىير هذا نجن سببان قكيان لوـ ف  
ال رع إل  اهلل، كالجياذ باهلل، كال شكع لن، كالتكنؿ  ج  اهلل، كينبيثكف بن مف حراف 

اإلباص، إل  انقياد اإلجابد، كيتنبوكف مف رقدة الهفجد، كينتحجكف باليقظد مف سند السوك 
لبطالد، كيجدكف ف  أ ذ اليتاد، كانتساب الزاد إل  المياد، كييمجكف ف  ال لص مف كا

هذا المناف الحرج بالمنارن، المحفكؼ بالزايا، الذم لـ يفجق فين أحده إال بيد أف هدمن 
كثجمن، كهرب منن، كرحؿ  نن إل  محؿو ال داص فين كال  ايجد؛ ساننن  الد، كمقيمن 

، كبيف ال اىد كاليامد ف  هذن الحاؿ مطميف، كالفايز بن مني ـ، كالكاىؿ إلين منـر
كف   يرها فرؽ ي ق لمف رفط اهلل طرفن إلين، كفتق باب السر فين  جين، كقد يتشابن 
، كاآل ر محمكد، كقد رأينا مىجيان إل  القبجد كقجبن  الرجلف ف  فيؿ، كأحدهما مذمـك

w  إل  القبجد كقجبن ف  طر ما ف  ميجؽ بو لص اليبادة، كآ ر إل  جانبن أي ان يىج
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نـ اآل ر، فل تنظركا مف نؿ ش ص إل  ظاهرن إال بيد أف تىجكا بنظرنـ إل  باطنن، 
ذا  الفن  ذا  الفن إل  الحؽ ناف كحدةن، كا  فوف الباطف إذا كاط  الظاهر ناف تكحدان، كا 

ربابوا؛ ليس إل  الباطؿ ناف  للدن، كهذن المقامات مرتبده  ىحابوا، كمكقكفده  ج  أ
، كال لهير مستحقوا منوا قبس   لهير أهجوا فيوا نفسه

قاؿ الشي  الىكف : فكاهلل ما زاؿ ذلؾ الحنيـ يحشك آذاننا بوذن كما اشبووا، كيمأل 
ىدكرنا بما  ندن حت  سررنا كانىرفنا إل  متيشانا كقد استفدنا  ج  ي سو منا فايدةن 

 الطكيؿ لناف الربق مينا، كالزيادة ف  أيدينا   ظيمد لك تمنيناها بالهـر الثقيؿ كالسي 
فجما سمط الكزير هذا  جب كقاؿ: ال أدرم: أنلـ أب  سجيماف ف  ذلؾ االحتجاج أبج ، 

أـ الحنايد  ف الميت د أشف ، أـ ركايد الشي  الىكف  أطرؼ، كما  جمت أف ف  
ت أرل أف البحث  ف سر اإلرجاؼ هذن الجطيفد ال فيد، كهذن الحجد الججيد، كنن

الىكفيد ال يرجيكف إل  رنفو مف اليجـ، كنىيبو مف الحنمد، كأنوـ إنما يوذكف بما ال 
 ييجمكف، كأف بناص أمرهـ  ج  الجيب كالجوك كالمجكف 

فقجت: لك جمط نلـ أيمتوـ كأ لموـ لزاد  ج   شرة آالؼ كرقد  مف نقؼ  جين ف  
 نسمط بوـ، كال يبجهنا  برهـ  قاؿ: هذن البقاع المتقاربد، سكل ما  ند قكـو آ ريف ال

فاذنر ل  جما دن منوـ  قجت: الجنيد بف محمد الىكف  البهدادم اليالـ، كالحارث بف 
أسد المحاسب ، كركيـ، كأبك سييد ال راز، ك مرك بف  ثماف المن ، كأبك يزيد 

البسطام ، كالفتق المكىج ، كهك الذم سمط كهك يقكؿ: إل  مت  ترددن  ف  سنؾ 
 مكىؿ، أما آف لجحبيب أف يجق  حبيبن? فمات بيد جميد ال

فقاؿ: هذا  جب  كلقد مر ف  هذا الفف ما ناف فكؽ حسبان  كأنثر مما ناف ف  ظن ، 
 كنـ مف ش ص حقيرو يطجط منن  ج  أمرو نبير 

 كقاؿ: أنشدن  شييان؛ ف نشدتن قكؿ الشا ر: 

 ػاكناف تحجم   نػن لػجػام  رجيت  ج  السفين بف ؿ حجم 

 أسافون كقجػت لػن: سػلمػا  كظف ب  السفان فجػـ يجػدنػ 

w كقد نسب المذلد كالػمػلمػا  فقػاـ يجػر رجػجػين ذلػػيلن 
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 انتػقػامػا كأحرل أف يناؿ بن  كف ؿ الحجـ أبج  فػ  سػفػينو 

فقاؿ: ما أ جب أمر اليرب، ت مر بالحجـ مرةن، كالىبر كالنظـ مرة، كتحث بيد ذلؾ 
نتىاؼ كأ ذ الث ر، كتذـ السفن كقمط اليدك! كهنذا ش نوا ف  جميط ا  لؽ؛  ج  اال

أ ن  أنوا ربما ح ت  ج  القنا د كالىبر كالر ا بالميسكر، كربما  الفت هذا، 
ف  ذت تذنر أف ذلؾ فسالده كنقىاف همدو كليف  ريندو كمواند نفس؛ كنذلؾ أي ان تحث 

د كالجسارة؛ كربما  دلت إل  أ داد هذن  ج  البسالد كاإلقداـ كاالنتىار كالحمي
ا  لؽ كالسجايا كال رايب كا حكاؿ؛ ف  أكقاتو يحسف فيوا بي وا، كيقبق بي وا، 
كييذر ىاحبوا ف  بي وا، كيلـ ف  بي وا؛ كذلؾ  ف الطبايط م تجفد، كالهرايز 

، كهذا يحمد االقتىاد ف  جمجد االح تياط، متياديد، فوذا يمدح الب ؿ ف   رض الحـز
كهذا يذـ الشجا د ف   رض طجب السلمد؛ كليس ف  جميط ا  لؽ ش صه يحسف ف  

، كمط نؿ إنساف، بؿ لنؿ ذلؾ كقته كحيفه كأكاف   نؿ زمافو كف  نؿ منافو
،  نوا ال تكجد إال متلبسدن  قاؿ: كليمرم إف القياـ بحقايؽ هذن ا شياص كحدكدها ىيبه

بحدن كحقيقتن ككزنن مما يفكت ذرع اإلنساف  كمتدا جدن، كت جيص نؿ كاحدو منوا
 ال ييؼ المند، المنتثر الطيند 

قاؿ: كمنن أف الحنيـ قاؿ لإلسنندر: أيوا المجؾ أرد حياتؾ لرجالؾ، كال ترد رجالؾ 
لحياتؾ؛ كلك قجب  جين قالبه فقاؿ: ال، كلنف أرد رجالؾ لحياتؾ، كال ترد حياتؾ لرجالؾ، 

 قايمد  لناف الف ؿ كاقيان، كالد كل
: قيؿ   راب : أتريد أف تىجب ف  مىجحد  كناف يحن   ف أ راب  حديثه م حؾه

 ا مد? فقاؿ: ال، كلنن  أحب أف تىجب ا مد ف  مىجحت  
قاؿ: كليس يجكز أف ينكف الناس م تجفيف ف  ظاهرهـ بالىكر كالحج  حت  ييرؼ بوا 

  ينكف هذا مطبك ان  ج  زيده مف  مرك، كبنره مف  الد، كال ي تجفكف ف  باطنوـ حت
ف تشيط لجشجا د؛ كليس يجكز ف   ف مدح الجكد، كهذا مجبكالن  ج  الجبف كا  الشق كا 

الحنمد أف ينثركا كال ي تجفكا، كليس يجكز أي ان أف ي ـ الجنس كالنكع كال ي تفجكا؛ كنؿ 
w ما أسا تن الحنمد أبرزتن القدرة، كنؿ ما جادت بن القدرة شودت لن الحنمد؛ فسبحاف
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مف لن هذا التدبير الجطيؼ، كهذا اليز الهالب، كهذا السر ال اف ، كهذن اليلنيد 
 الباديد، كهذا الفيؿ المحنـ، كهذا النيت المستيظـ 

كحنيت أي ان ف  ش ص جرل، قاؿ حنماص فارس: قد جربنا المجكؾ، فوذا مجننا السمق 
ذا مجننا الب يؿ ب جت    جينا السماص كا رض الجكاد جادت  جينا السماص كا رض، كا 

قاؿ أبك سجيماف: هذا إذا ىق فوك شاهد الفيض اإللو  المتىؿ بالمجؾ السمق، 
 كن كبن  ف المجؾ الب يؿ،  ف المجؾ إلنه بشرم 

  -كقد ناف جرل ما اقت   السؤاؿ  نن  -كقاؿ مرةن: ما التمن ? 
جكابه رشيؽ  فقجت: أحفظ نىان لبيض الحنماص: إف التمن  ف ؿ حرند النفس  فقاؿ:

ف ناف فقيران إل  البسط   كا 
فقاؿ: هات مف حديث يكناف شييان آ ر، فقجت: أرسطكطاليس: لك ننا نطؿ اليجـ لنبج  

 ايتن ننا قد بدأنا اليجـ بنقي ن، كلننا نطجبن لننقص نؿ يكـو مف الجوؿ، كنزداد نؿ يكـو 
 مف اليجـ 

 ده ظاهر قاؿ: حدثن  بش ص فين جكابه حا ر، كلجبديود فين تكق
فحدثت أف رجلن أت  الزهرم فس لن أف يحدثن كيركم لن؛ ف ب   جين، فقاؿ لن الرجؿ: إف 
اهلل لـ ي  ذ الميثاؽ  ج  الجواؿ أف يتيجمكا حت  أ ذ الميثاؽ  ج  اليجماص أف ييجمكا؛ 

 فقاؿ: ىدقت، كحدثن 
 جينا ف  كحدثنا القا   أبك حامد المركركذم؛ قاؿ: كقؼ سايؿه مف هؤالص ا نناد 

جامط البىرة كف  المججس ابف  بدؿو المنىكرم، كابف ميركؼ، كأبك تماـ الزينب ، 
: يا -كقد  جرت مف إلحاحن كىفاقد كجون  -فس ؿ كألق؛ فقجت لن مف بيف الجما د 

هذا: نزلت بكادو  ير ذم زرع  قاؿ: ىدقت، كلنف يجب  إلين ثمرات نؿ ش ص  
 ف حنت الجما د، ككهبنا لن دراهـ 

كمف الجكاب الحا ر المسنت الذم حز النبد كنقب الفؤاد ما جرل  ب  الحسيف البت  
مط الشريؼ محمد بف  مر، فوف ابف  مر قاؿ لجبت : أنت كاهلل شمامده كلننوا مسمكمد  

wفقاؿ البت   ج  النفس: لننؾ أيوا الشريؼ شمامده مشمكمده،  طرت ا رض بوا، 
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 كسارت البرد بذنرها 
سيارو ب راساف   راب : هؿ أت مت قط  قاؿ: أما مف طيامؾ كطياـ  كقاؿ نىر بف

أبيؾ فل  فيقاؿ: إف نىران حـ مف هذا الجكاب أيامان؛ كقاؿ: ليتن   رست كلـ أفن بسؤاؿ 
 هذا الشيطاف 

كجرل حديث الذنكر كاإلناث، فقاؿ الكزير، قد شرؼ اهلل اإلناث بتقديـ ذنرهف ف  قكلن 
إناثان كيوب لمف يشاص الذنكر"  فقجت: ف  هذا نظر؛ فقاؿ:   ز كجؿ: "يوب لمف يشاص
كلنف ننر، كأ ر الذنكر كلنف  رؼ، كالتيريؼ  -نما قجت  -ما هك: قجت قدـ اإلناث 

بالت  ير أشرؼ مف الننرة بالتقديـ  ثـ قاؿ: هذا حسف  قجت: كلـ يترؾ هذا أي ان حت  
ناثان" فجمط الجنسيف ب التننير مط تقديـ الذنراف، فقاؿ: هذا قاؿ: "أك يزكجوـ ذنرانان كا 

 مستكف  
كقاؿ: ما مين  ن سه أنؼ? فناف مف الجكاب أف ييقكب قاؿ: يقاؿ ن سه أنؼ، أم لـ 

 يشرب منوا قبؿ ذلؾ؛ كنذلؾ يقاؿ: رك ده أنؼ، إذا لـ ينف ر اها أحد 
 كقاؿ لقيط: 

  كالقيند الحسناص كالن س ا نؼ  إف الشكاص كالنشيؿ كالر ػؼ

 كالػ ػيؿ قػػػطػػػؼ  ػا ػنػيف الػ ػػيؿلجػط

قاؿ: ما النشيؿ? فوف الشكاص كالر ؼ ميركفاف  قجت: ما  متن القدر مف الجحـ ك يرن، 
  نن ينشؿ كيهرؼ؛ فقاؿ: هذا بابه إف ألححنا  جين جكع 

 قاؿ: ما تحفظ ف  حديث ا نؿ? قجت: ا نؿ كالذـ 
قاؿ: بسيسه مقج ه بيف  جياف قدكر، كمف مجيحن ما ح رن   قيؿ لجميز: ما تشتو ? 

أ حؾ اهلل سنن بالفرح كالسركر  كانتظاـ  - ج  رايحد شكاص، بجنب  بيص  ف حؾ 
  كقاؿ: هات حديثان ن رج بن مما ننا فين  فقجت: نتب سيد -ا حكاؿ كاتساؽ ا مكر 

بف أب  كقاص إل  رستـ ىاحب ا  اجـ: إسلمنـ أحب إلينا مف  نايمنـ؛ كقتالنـ 
حب إلينا مف ىجحنـ  فبيث إلين رستـ: أنتـ نالذباب إذ نظر إل  اليسؿ فقاؿ: مف أ

wيكىجن  إلين بدرهميف، فوذا نشب فين قاؿ: مف ي رجن  منن ب ربيد، كأنت طامط، 
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كالطمط سيرديؾ  ف جابن سيد: أنتـ قكـه تحادكف اهلل كتياندكف أنفسنـ،  ننـ قد  جمتـ 
نـ إل   يرنـ، كقد أ برنـ بذلؾ حنماؤنـ ك جماؤنـ، أف اهلل يريد أف يحكؿ المجؾ  ن

كتقرر ذلؾ  ندنـ، كأنت دايمان تدفيكف الق اص بنحكرنـ، كتتجقكف  قابن بىدكرنـ، هذن 
جرأةه مننـ كجوؿه فينـ، كلك نظرتـ  بىرتـ، كلك أبىرتـ لسجمتـ، فوف اهلل  البه  ج  

لما ىار اهلل مينا ىارت ريحنا أمرن، كلما ناف اهلل مينـ نانت  جينا ريحنـ، كاآلف 
ال فاىبركا لحر السلح كألـ الجراح،   جينـ، فانجكا ب نفسنـ، كا تنمكا أركاحنـ، كا 

 ك زم االفت اح، كالسلـ 
إف اليرب قد تهيرت ألكانوا  -ر   اهلل  نن  -نتب حذيفد إل   مر بف ال طاب 

ارتاد لوـ النكفد، كه  بقيده كلحكموا  فنتب  مر إل  سيد: ارتد لجيرب منزالن مراحان  ف
حىباص، كرمجده حمراص، فقاؿ سيد: الجوـ رب السماص كما أظجت، كا رض كما أقجت، 

 كالريق كما ذرت، بارؾ لنا ف  هذن النكفد 
 كسمط  مر منشدان ينشد: 

 أبر با قى  كبا ىحاب  ما ساسنا مثجؾ يابف ال طاب

   بيد النب  ىاحب النتاب

 أيف أبك بنر كيجؾ  فن سن  مرك كقاؿ:
قاؿ  مر كهك بمند: لقد ننت أر   إبؿ ال طاب بوذا الكادم ف  مدر د ىكؼ، كناف 
فظان يتيبن  إذا  مجت، كي ربن  إذا قىرت، كقد أمسيت ليس بين  كبيف اهلل أحده، ثـ 

 تمثؿ: 
 يبق  اإللن كيكدم الماؿ كالكلد  ال ش ص مما ترل تبق  بشاشتػن

  كال جد قد حاكلت  اده فما  جدكا  ان  زايننلـ تهف  ف هرمزو يكم

 كاإلنس كالجف فيما نجفكا  بػد  كال سجيماف إذ تسرم الرياح بن

 مف نؿ أكبو إليوا رانبه يفػد  أيف المجكؾ الت  نانت نكافجوػا

w  البد مف كردنا يكمان نما كردكا  حكضه هنالؾ مكركده بل نذبو 
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 اد، الىحيق ا كتاد كقاؿ  مر:  ير الدكاب الحديد الفؤ 
كقاؿ  مر: نانت اليرب أسدان ف  جزيرتوا ي نؿ بي وا بي ان، فجما جميوـ اهلل بمحمد 

 لـ يقـ لوـ ش ص 
رأل رستـ ف  النـك أف النب  ىج  اهلل  جين كسجـ أ ذ سلح فارس ك تـ  جين كدفين 

 إل   مر، فارتاع رستـ مف ذلؾ كأيقف أنن هالؾ 
 نشدتن لبيض آؿ أب  طالب: كقاؿ: أنشدن  شييان، ف 

  إل  مف لست آمف أف يجكرا  كلست بمذ فو يكمان مطييػان 

 أحالؼ ىارمان   بان ثؤكرا  كلنن  مت  ما أ ش مػنػن

 أميرا أنكف  ج  ا مير بوا  كأنزؿ نػؿ رابػيدو بػراحو 

 كأنشدن  ليبد اهلل بف الزبير، كلقد تمثؿ بن: 
 ذا تقادحت القىباص كالػيػشػرإ  إن  لمف نبيدو ىـو منػاسػرهػا

  حت  يجيف ل رس الما   الحجر  كال أليف لهير الػحػؽ أتػبػيػن

كحدثتن أف الم مكف قاؿ: قجيؿ السفن يمحك نثير الحجـ، كأدن  االنتىار ي رج مف ف ؿ 
اال تفار، ك ج  طالب الميركؼ الميذرة  ند االمتناع، كالشنر  ند االىطناع، ك ج  

 تيجيؿ المك كد، كاإلسياؼ بالمكجكد المطجكب إلين 
فقاؿ: مف أف ؿ هؤالص? يين  بن  اليباس  فناف الجكاب أف المنىكر أنقدهـ، 

كالم مكف أمجدهـ، كالميتىـ أنجدهـ، كالميت د أقىدهـ  فقاؿ: نذلؾ هك  كقاؿ: 
فالباقكف? قجت ليس فيوـ بيد هؤالص مف يكحد بالذنر،  نن ف  نقىن كزيادتن مشانؿه 

 ن  فقاؿ: هلل درؾ لهير 
  اللٍلة الخامسة والثالثىناللٍلة الخامسة والثالثىن

كقاؿ ليجدن: ما الفرؽ بيف اإلرادة كاال تيار? فناف مف الجكاب أف نؿ مرادو م تار، كليس 
نؿ م تارو مرادان،  ف اإلنساف ي تار شرب الدكاص النرين ك رب الكلد النجيب كهك ال 

ف نانا انفياليف يريد، كي تار طرح متا ن ف  البحر إذا ألج ص كهك ال ير  يد، كهما كا 
كهك  -ال يحدث إال  ف جكالف كتنقيرو كتمييز، كاآل ر  -كهك اال تيار  -ف حدهما  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 334 

يفج  كيبهت كربما حمؿ  ج  طجب المراد بالنرن الشديد؛ كف   رض اال تيار  -اإلرادة 
 سيده لجتمنف، كليس ذلؾ ف   رض اإلرادة  كاليرب تستيمؿ اإلرا د ف  مك ط اإلرادة،

 كا كؿ مف راغ يركغ، كالثان  مف راد يركد، كالومزة مجتجبده لجتيدم 
قاؿ: فما الفرؽ بيف المحبد كالشوكة? فناف الجكاب أف الشوكة ألىؽ بالطبييد، كالمحبد 
أىدر  ف النفس الفا جد، كهما انفياالف، إال أف أحد االنفياليف أشد ت ثران، كهك انفياؿ 

 ، كيقاؿ ف  اآل ر: حب كأحب، كيتدا لف نثيران الشوكة، كأنن يقاؿ: شو  كأشو
باالستيماؿ،  ف الجهد جاريده  ج  التكسط، نما ه  جاريده  ج  الت يؽ، كمف ناحيد 
الت يؽ فزع إل  التحديد كالتشديد، كمف ناحيد التكسط جرم  ج  االقتدار كاال تيار، 

الننايد كالتىريق، كبيف كف   رض هذيف بلصه آ ر،  نن بيف اإليجاز كاإلطناب، كبيف 
 اإلنجاز كاإلبطاص  فقاؿ: هذا باب 

ثـ ناكلن  رقيدن ب طن فيوا مطالب نفيسده ت ت   ج   جـو  ظيـ، كقاؿ: باحث  نوا أبا 
سجيماف كأبا ال ير كمف تيجـ أف مجاراتن فايدةن مف  الـو نبير، كمتيجـو ىهير، فقد يكجد 

ال تحقر أحدان فان بنجمدو مف اليجـ، أك أطاؼ  ند الفقير بيض ما ال يكجد  ند الهن ، ك 
بجانبو ـ الحنمد، أك حنـ بحاؿو مف الف ؿ؛ فالنفكس ميادف، كحىؿ ذلؾ نجن كحررن 

ما النفس? كما نمالوا? كما الذم استفادت ف   ف  ش ص كجين  بن، كناف ف  الرقيد:
ن? كما المانط هذا المناف? كب م ش ص باينت الركح? كما الركح? كما ىفتن? كما منفيت

ف نانت تبق  فوؿ تيجـ ما  مف أف تنكف النفس جسمان أك  ر ان أك همان? كهؿ تبق ? كا 
ناف اإلنساف فين ها هنا? كما اإلنساف? كما حدن? كهؿ الحد هك الحقيقد، أـ بينوما بكف? 
كما الطبييد؛ كهل أ ن  الركح  ف النفس، أك هل أ نت النفس  ف الركح? كهل نفت 

? كما اليقؿ? كما أنحاؤن? كما ىنيين? كهؿ ييقؿ اليقؿ? كهؿ تتنفس النفس! الطبييد
ف ناف ينفيؿ كيفيؿ فقسط  كما مرتبتن أ ن  اليقؿ  ند اإللن? كهؿ ينفيؿ? كهؿ يفيؿ? كا 
الفيؿ فين أنثر مف قسط االنفياؿ? كما المياد المشار إلين? أهك لإلنساف? أـ لنفسن? أـ 

، أ ن  نفس  مرك كزيدو كبنرو ك الد? ثـ ما الفرؽ بيف لوما? كما الفرؽ بيف ا نفس
، كهؿ فين حياة?  wأنفس أىناؼ الحيكاف? كهؿ المجؾ حيكاف? فقد  جمت أنن يقاؿ لن: ح ه
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ك ج  أم كجنو يقاؿ: إف اهلل  ز كجؿ ح ه كالمجؾ ح  كاإلنساف ح  كالفرس ح ? كهؿ 
أشبون شا ؿه لقجب ، كجاثـه  يقاؿ: الطبييد حيد، كالنفس حيد، اليقؿ ح ? فوف هذا كما

، كقد بينتن ف   ف  ىدرم، كميترضه بيف نفس  كفنرم؛ كما أحب أف أبكح بن لنؿ أحدو
هذن الرقيد، فوف أحببت أف تير وا  ج  أب  سجيماف فافيؿ، كلنف ال تدع  ط   ندن، 

بؿ انس ن لن، كحىؿ ما يجيبؾ بن، كيىدع لؾ بحقيقتن، كل ىن، كرنن بجفظؾ 
فى ف ناف الرجكع السوؿ، كا  ف كجب أف تباحث  يرن فافيؿ؛ فوذا هذا؛ كا  احؾ البيف، كا 

فين إل  النتب المك ك د مف أججن نافيان، فجيس ذلؾ مثؿ البحث  نن بالجساف، كأ ذ 
الجكاب  نن بالبياف، كالنتاب مكات، كنىيب الناظر فين منزكر، كليس نذلؾ المذانرة 

ن أ ض كأطرأ، كأهن  كأمرأ، كاجيؿ هذن ال دمد كالمناظرة كالمكاتاة، فوف ما يناؿ مف هذ
 مقدمدن  ج  نؿ موـو لؾ، فون  ناظرؾ، طاميان ف  الجكاب المقنط الشاف  

فير توا نما رسـ  ج  أب  سجيماف كقرأتوا  جين، كتموجت ف  إيرادها بح رتن، فجما 
ات فوموا ككقؼ  جين  جب كقاؿ: هذن مسايؿ المتحنميف، كطجبات المدليف، كاقتراح

 المقتدريف، كمنيد ا كليف كاآل ريف 
قجت: هك نما قجت أيوا الشي ، كالبد مف جكابو ييرض  جين ي ت   ج  بيض مآرب 
ف لـ ي ت  ج  قاىيد ما ف  المطجكب، فقاؿ نلمان نثيران كاسيان أنا أحنين  النفس، كا 
ف انحرفت  ف أ ياف لفظن، كأسباب نظمن، فوف  ذلؾ  ج  كجون مف طريؽ المين ، كا 

 -إف شاص اهلل  -لـ ينف إملصن كال نس ان، كأجتود أف ألـز متف المراد، كسمت المقىكد 
  ز كجؿ 

قاؿ: أما قكلن: ما النفس، فوف التحديد ييكز، كالرسـ ال يشف ، كالكىؼ مقىره  ف 
أ ن   -الهايد،  نوا اليس لوا جنسه كال فىؿ فينش  الحد بوما كمنوما؛ كاالسـ الشايط 

أ جص إل  المطجكب، كأح ر لجمقىكد مف التحديد، كلوذا ما ا تجؼ الناس  -النفس 
قديمان كحديثان ف  حدها؛ فقاؿ قايؿ: النفس مزاج ا رناف  كقاؿ قايؿ: النفس ت لؼ 

ا سطقسات؛ كقاؿ قايؿ: النفس  رضه محرؾه بذاتن  كقاؿ قايؿ: النفس هكاييد  كقاؿ 
wس طبييده دايمد الحرند  كقاؿ قايؿ: النفس تماـه قايؿ: النفس ركح حارة  كقاؿ قايؿ: النف
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لجسـو طبيي و ذم حياة  كقاؿ قايؿ: النفس جكهره ليس بجسـو محرؾه لجبدف  ك ج  هذا؛ 
كليؿ آ ريف يقكلكف ف  تحديدها كنيتوا أقكاالن أ ر،  ف المجحكظ بسيط، كالمدركؾ 

اال تلؼ، كاال تلؼ  بييد، كالناظريف نثيركف، كالباحثيف م تجفكف، كالنثرة فاتحد
جالبه لجحيرة، كالحيرة  انقده لإلنساف، كاإلنساف  ييؼ ا سر، محدكد الجمجد، 
محىكر التفىيؿ، مقىكر السي ، ممجكؾ ا كؿ كاآل ر،  شاؤن نثيؼ، كبا ن 

قىير، كفايتن أنثر مف مدرنن، كد كان أح ر مف برهانن، ك طؤن أنثر مف ىكابن، 
 -أ ن  بالنفس كبكجدانوا  -ج  هذا نجن اال تراؼ بوا كسؤالن أظور مف جكابن، في

 أسوؿ مف الفحص  ف ننووا كبرهانوا 
نما ىيب هذا  ف اإلنساف يريد أف ير ؼ النفس كهك ال ييرؼ النفس إال  قاؿ: كا 

ذا ناف ا مر  ج  هذا فا مر أف نؿ مف  بالنفس، كهك محجكبه  ف نفسن بنفسن؛ كا 
نظرن أ ج ، كفنرن أثقب، كلحظن أبيد، ناف مف الشؾ نانت نفسن أىف ، كنكرن أشط، ك 

ل  اليقيف أقرب؛ كاإلنساف ذك أشياص نثيرةو، مف جمجتوا  أنج ، ك ف الشبود أن ل، كا 
نفسن، فجنثرة ما هك بن نثيره ييجز  ف إدراؾ ما هك بن كاحده، أم إنساف، كنيؼ ال 

ؾ، كالنفس مبسكطد، ينكف هذا النيت حقان، كهذا المقكؿ ىدقان، كهك مرنبه ف  مرب
نما فين جزصه يسير كنىيبه قجيؿ مف ذلؾ البسيط، فنيؼ يدرؾ بجزص منوا نجوا كبقجيؿ  كا 
منوا جمييوا؛ هذا متيذره إف لـ ينف محاالن، كبييده إف لـ ينف ميدكمان؛ كينف  أف تيجـ 
يف أف النفس قكةه إلويد كاسطد بيف الطبييد المىرفد لألسطقسات كاليناىر المتوييد، كب

اليقؿ المنير لوا، الطالط  جيوا، الشايط فيوا، المحيط بوا؛ كنما أف اإلنساف ذك طبييد 
آلثارهما الظاهرة ف  بدنن نذلؾ هك ذك نفس، آلثارها الظاهرة ف  آراين كأبحاثن، كمطالبن 

كمآربن؛ كنذلؾ هك ذك  قؿو لتمييزن كتىفحن، كا تبارن كفحىن كاستنباطن، كيقينن 
نن، كفومن كركيتن كبديوتن كذنرن، كذهنن كحفظن كفنرن، كحنمتن كثقتن كشنن، ك جمن كظ

كطم نينتن؛ كنذلؾ هك ذك ا تراؼو با حد الذم ال سبيؿ إل  جحدن، كالبراص مف هكيتن، 
كنيؼ يجد أثر الجحد، أك يحس بجمسدو مف الشؾ? كسن ن ينبك  ف ذلؾ، كفطرتن ت بان، 

w جين، كيطجب الفرج مف  ندن، كيجتمس ال ير مف  كلوذا النبك كاإلباص يفزع إلين، كيتكنؿ
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 ، لدنن، فانظر إل  هذن السجسجد الكثيقد الت  ال يفىموا ش صه ال ف  زمافو كال ف  منافو
؛ فوذا هذا? كفين مقنط   كال ف  يقظدو كال ف  مناـو

كأما فيؿ النفس، فقد ك ق أنن إثارة اليجـ مف مظانن؛ كاست لىن مف اليقؿ بشوادتن، 
ناالتو منوا ججيجد  ند اإلنساف، بوا يناؿ ما ينمؿ بن، كبنمالن مط إ فا اتو لوا أ ر، كا 

 يجد السيادة، كبسيادتن ينجك مف شقكتن 
كأما قكلن: ما الذم استفادت ف  هذا المناف، فونوا أفادت كما استفادت، إال أف تجيؿ 

لجشمس إذا طجيت  ج   إفادتوا لجقابؿ منوا استفادةن لوا؛ كف  هذا تجكزه ظاهر، كال يقاؿ
بسيط ا رض كاليالـ: ما الذم استفادت  كلنف يقاؿ: ما الذم أفادت: فييجـ حينيذو 

باليياف أنوا أفادت أشياص نثيرة، ىكران م تجفد، كمنافط جمدن بالقىد ا كؿ؛ كأما القىد 
 الثان  ف  داد هذن، كهذا القىد مفركضه بالجفظ لينكف ميينان  ج  تبجي  الحنمد إل 

 أهجوا 
كأما قكلن: ب م ش ص باينت النفس الركح فوك ظاهر، كذلؾ أف الركح جسـه ي يؼ 
كيقكل، كيىجق كيفسد، كهك كاسطده مف البدف كالنفس، كبن تفيض النفس قكاها  ج  
البدف، كقد يحس كيتحرؾ، كيجذ كيت لـ؛ كالنفس ش صه بسيطه  ال  الرتبد، بييده  ف 

 الفساد، منزن  ف االستحالد 
أما المانط أف تنكف النفس جسمان فججبساطد الت  كجدت لجنفس كلـ تكجد لججسـ، كبياف ك 

هذا أف نؿ نيت أطجؽ  ج  الجسـ نزهت  نن النفس، كنؿ نيت أطجؽ  ج  النفس نبا 
 ،  نن الجسـ؛ فذاؾ ناف المانط مف ذلؾ، كقد أتت مذانرةه ف  النفس منذ لياؿو بشرحو مهفو

ذا بطؿ كبيافو تاـ، إال أف هذا ا لمناف أحكج إل  اإللماـ، كلـ ي ت  ج  ما ف  النفس  كا 
 أف تنكف النفس جسمان فو  ب ال تنكف  ر ان أقمف كأ جؽ،  نن ال قكاـ لجيرض بنفسن 
كأما قكلن: كهؿ تبق ? فنيؼ ال تبق  كه  مبسكطده ال يد ؿ  جيوا  د، كال يدب إليوا 

نما يبج  كيفسد كي جؽ كيبطؿ كيمكت فساد، كال يىؿ إل  ش ص منوا بج ، كاإلنساف إ
كيفقد،  نن يفارؽ النفس، كالنفس تفارؽ ماذا حت  تنكف ف  حنـ اإلنساف بشنجن? كلك 

wنانت نذلؾ نانت ليمرم تمكت كتبج ، ف ما كاإلنساف بوا ناف حيان كجب أال ينكف 
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 حنموا حنـ اإلنساف 
كال  ر ان  ج  حدةو أنوا ال  كأما قكلن: أك هما، فقد باف أف النفس مت  لـ تنف جسمان،

تنكف أي ان بوما نفسان،  ف البينكند الت  منيت ف  ا كؿ ه  الت  تمنط ف  الثان ، 
كليست النفس كاليرض نال ؿ كالسنر حت  إذا جمط بينوما ناف نؿ منوما ش ص آ ر، 

ف ذلؾ القكاـ م ستؿه  ف الجسـ كالجسـ إذا ا تجطا ناف منوما ش صه ما، لن قكاـه ما، كا 
 منوما، كليس نذلؾ البسيط ك ير البسيط، فوذا هذا 

كأما قكلن: كهؿ تفن ، فقد باف أنوا تبق  كال تفن ، كليس يطرأ  جيوا ما يفنيوا، لبساطتوا 
 كبيدها مف الترنيب اليجيب الميرض لجتحجؿ 

كأما قكلن: كهؿ تيجـ ما ناف فين اإلنساف ها هنا، فوف هذا بييد مف الحؽ  نوا قد 
جت إل  ميدف النرامد كجند ال جد، فل حاجد بوا إل   جـ اليالـ السفج  الذم ال كى

ثبات لن كال ىكرة، لهجبد الحيجكلد  جين، كتذنر الحيجكلد حيجكلد، كذلؾ دليؿ النقص، 
كا تراض ا لـ، كلك أف إنسانان نقؿ مف نرب حبسو  يؽو إل  ركض بستاف نا ر بويى 

حاؿ ما هك  جين لناف ذلؾ مؤذيان لنفسن، كناربان لقجبن،  مكنؽ، ثـ تذنر ما ناف فين ف 
 كقادحان ف  ركحن، كآ ذان مف حبكرن ك بطتن، كمد لن لجتنهيص  جين ف  نشكتن 

كأما قكلن: كما اإلنساف، فاإلنساف هك الش ص المنظـك بتدبير الطبييد لجمادة 
هذا كىؼه ي ت   ج  الم ىكىد بالىكر البشريد، المؤيد بنكر اليقؿ مف قبؿ اإللن؛ ك 

القكؿ الشايط  ف ا كليف إنن ح ه ناطؽه مايته أم ح ه مف قبؿ الحس كالحرند، ناطؽه 
مف قبؿ الفنر كالتمييز، مايته مف قبؿ السيلف كاالستحالد، فمف حيث هك ح ه شريؾ 
الحيكاف الذم هك جنسن، كمف حيث هك مايته هك شريؾ ما يتبدؿ كيتحجؿ، كمف حيث 

إنسافه  اقؿه حىيؼ، كمف حيث يبج  إل  مشانود المجؾ بقكة اال تيار هك ناطؽه هك 
البشرم، كالنكر اإللو ، أ ن  ينيت ف  حياتن هذن الت  كهبت لن بدصان، بىحد اليقيدة 

هك مجؾ، فوف لـ ينف مجنان فوك جامط لىفاتن، كمالؾه  -كىلح اليمؿ كىدؽ القكؿ 
ت الطكيؿ اليريض، ناف نك ن مشتملن  ج  لحجيتن، كلما ناف جنسن مشتملن  ج  التفاك 

wالتفاكت الطكيؿ اليريض؛ كمف ناف نك ن نذؾ نانت آحادن نذلؾ، كنما أف الجنس 
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 يرتق  إل  نكعو نامؿ، نذلؾ النكع يرتق  إل  ش ص نامؿ 
كأما قكلن: هؿ الحد هك الحقيقد أك بينوما بكف، فوف الحد راجطه إل  كا ين كمتقىين 

يفىجن، كي جىن كيسكين كيىجحن  ف ما الحقيقد فو  الش ص كبوا بداللد أنن ي ين ك 
هك ما هك، حدن ىاحبن أـ لـ يحدن، رسمن قاىدن أـ لـ يرسمن، فمجحكظ الحقيقد  يف 

 الش ص كمك كع الحد ليس هك  يف الش ص 
ف قجت إلويده لـ  كأما قكلن: كما الطبييد فو  أي ان قكةه نفسيد، فوف قجت  قجيده لـ تبيد، كا 

بيد، كه  الت  تسرم ف  أثناص هذا اليالـ محرندن كمسنند، كمجددةن كمبجيد، كمنشيدن ت
كمبيدة، كمحييدن كمميتد، كتىاريفوا ظاهرةه لجحسايس، كه  آ ر ال جفاص ف  هذا اليالـ، 

كه  بالمكاد أ جؽ، كالمكاد لوا أ شؽ؛ كليس لوا ترق  النفس ف  الثان  إل   الـ 
ؾ كال فساد، فجك رقيت إل  هنالؾ لبقيت  اطجد، كليس نذلؾ الركح،  نن ال نكف هنا

النفس، فوف لوا ف   الموا البوجد كالهبطد، كالحبكر كالسركر، كالدكاـ كال جكد كال لفد 
اإللويد، كهذا هناؾ ف  مقابجد ما ناف لوا ها هنا مف الف ايؿ الت  ال ي ت   جيوا 

 إحىاص، كال يحىجوا استقىاص 
أ ن  الركح  ف النفس، فوك يهن   نوا، كلنف ف  جنس الحيكاف الذم  كأما قكلن: كهل

لـ ينمؿ فينكف إنسانان  ف ما ف  اإلنساف فل،  ف اإلنساف بالنفس هك إنسافه ال بالركح، 
نما هك بالركح ح ه فحسب   كا 

كأما قكلن: كهل أ نت النفس  ف الركح، فوف الركح ناآللد لجنفس حت  ينفذ تدبيرها 
ف  ىاحب الركح، كليس ذلؾ ليجز النفس، كلنف ليجز ما ينفذ فين التدبير،  بكساطتن

ذا حقؽ هذا الرمز لـ ينف هناؾ  جز  نن نظاـه مكجكده  ج  هذن الىكرة، كىكرةه  كا 
 قايمده  ج  هذا النظاـ، فجيس  حد أف ييجؿ ذلؾ بجـ كال بنيؼ إال مف طريؽ اإلقناع 

فت ف  مكا يوا الت  لوا الكاليد  جيوا مف قبؿ كأما قكلن: هل نفت الطبييد  فقد ن
النفس، نما نفت النفس ف  ا شياص الت  لوا  جيوا الكاليد مف قبؿ اليقؿ، نما نف  

ف ناف مجمكع هذا راجيان إل   اليقؿ ف  ا مكر الت  لن الكاليد  جيوا مف قبؿ اإللن؛ كا 
wنالمجؾ الذم لن ف  بلدن اإللن، فونن ف  التفىيؿ محفكظ الحدكد  ج  أربابوا؛ كهذا 
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جما ده فيىدركف  ف رأين، كينتوكف إل  أمرن، كيتك كف ف  نؿ ما ييقدكنن كيحجكنن، 
كينق كنن كيبرمكنن، ما يرجط إل  كفاقن، كنؿ ذلؾ منن كلن كب مرن، كقد نفان أكليؾ 

 القـك ذلؾ نجن 
: فنيؼ مثجت سياسدن إلويدن بسياسدو بشريد، كأن  هذن م   ف تجؾ? فوف قاؿ قايؿه

فالجكاب أف البشر المسنيف لـ يجد هذن السياسد مف تجقاص نفسن، كال بما هك بن مويفه 
 ييؼ  اجزه مسنيف؛ بؿ بما فاض  جين مف تجؾ القكل كتجؾ الىكر، فوك إذا أبرز 

شييان أبرز  ج  مثاؿ تجؾ،  نن قد أ ط  القالب، فقد سوؿ  جين أف يفرغ فين، ككهب لن 
ف ناف  الطابط، فوك ي تـ بن؛ كهي ص  ج  ذلؾ فوك يجرم  جين، كهذا سكؽه إلو  كا 

ف ناف االنتظاـ إنسيان؛ كف  الجمجد إحدل السياستيف،  االنسياؽ بشريان، كنظـه ربكمه كا 
أ ن  البشريد ه  ظؿه لأل رل، أ ن  اإللويد، كالسفجيات منقادةه منفيجده لجيجكيات، 

يدؿ كما هك مقت اها، ك ف هذن فكا ؿ، كاليجكيات مستكلياته  ج  السفجيات، بحؽ ال
أ ن  اليجكيات، كتجؾ قكابؿ، أ ن  المنفيلت، ككجب ذلؾ  ف الىكرة ف  الفا ؿ 

أ جب، كالويكل  ف  القابؿ أ جب، كاليالماف متكاىلف، كالسياستاف متماثجتاف، 
سم  بشريان، كالسيرتاف متيادلتاف، كالتدبيراف متقابلف، كلنف التبدير إذا نفذ ف  السفج  ي

نما ا تجفا بحسب  ف ناف ف  التحقيؽ إلوييف، كا  ذا نفذ ف  اليجكم يسم  إلويان، كا  كا 
الىدكر كالكركد، كالفىكؿ كالكىكؿ، كالش كص كالبجكغ؛ كاليادة جاريد ب ف يشبن 

اإلنساف شييان مف ا شثياص بالشمس كالقمر، كال يشبن الشمس كالقمر بش ص آ ر،  ف 
 ؿ، كلألسفؿ النيت ا رذؿ؛ فوذا نما ترل لأل ج  النيت ا ك 

كأما قكلن: كما اليقؿ، كما أنحاؤن، كما ىنيين? فوف الجكاب  ف هذا لك كقط ف   جد 
نثير، لناف محمكالن  ج  التقىير، كنذلؾ فيما تقدـ؛ كلنف هذا مناف قد اقترح فين 

ال بتفريؽ اليليؽ  اإليجاز كالتقريب، كهذاف ال ينكناف إال بحذؼ الزكايد المفيدة، كا 
المك حد  كبيد، فاليقؿ أي ان قكةه إلويد أبسط مف الطبييد، نما أف الطبييد قكة إلويد 

ابسط مف ا سطقسات، كنما أف ا سطقسات أبسط مف المرنبات؛ ك ج  هذا حت  
wتنتو  المرنبات إل  مرنب ف  الهايد، نما بجهت المبسكطات إل  مبسكطو ف  النوايد؛ 
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 ج  ما يقاؿ لن: نؿ، فجـ ينف بيد ذلؾ مطجبه ال ف  هذا الطرؼ كال  فالتق  الطرفاف
ف  هذا الطرؼ؛ كاليقؿ هك  جيفد اهلل، كهك القابؿ لجفيض ال الص الذم ال شكب فين 
ف قيؿ ب ف اسمن مهفو  ف نيتن  ف قيؿ: هك نكره ف  الهايد لـ ينف ببييد، كا  كال قذل؛ كا 

نما  جزنا  ف تحديد هذ ن البسايط  نا حاكلنا  ند  جموا أف تنكف ف  لـ ينف بمننر؛ كا 
ىكرة المرنبات أك قريبد منوا، كأف تىير لنا أىنامان نتمثجوا كنكنؿ بوا؛ كهذا منا 

تيجرؼه مردكده  جينا، ك ط ه يجزمنا اال تذار منن إل  نؿ مف أحس بن منا؛ كينبه  أف 
الكهـ  ج  ش ص قد  نتكب إل  اهلل ف  نؿ كقتو مف كىفن بما ال يجيؽ بن، كمف طرح

حجبن  ف ميارفنا، كرفين  ف  قكلنا، كقىرنا  ج  حدكدنا اللزمد لنا، كأشنالنا 
 المشتمجد  جينا؛ هذا حديث اليقؿ إذا لحظ ف  ذركتن 

ف ما إذا فحص  ف آثارن ف  ح ي ن فونن تمييزه كتحىيؿه كتىفقه كحنـ كتىكيبه 
ياؾ أيوا ا باحد؛ كا  يجابه كا  جازةه كا  لسامط أف ينكف مفوكمؾ مف هذن ا سماص كت طيد، كا 

كا فياؿ كالحركؼ أشياص متمايزة فتجيؿ شييان كاحدان أشياص، كمف نثر الكاحد فوك أشد 
 ط ن ممف كحد النثير،  ف تنثير الكاحد انحطاطه إل  المرنز؛ كتكحيد النثير استيلصه 

إلين إال بترادؼ إل  المحيط، بؿ يجب أف ينكف محىكلؾ منوا شييان كاحدان لـ تىؿ 
 هذن النجمات، كتىاحب هذن الىفات 

كأما أنحاؤن، فيج  قدر ما يقاؿ: فلف  اقؿ كفلفه أ قؿ مف فلف، كفلفه ف   قجن 
لكثد، كفلفه ليس بياقؿ؛ كأىحاب اليقؿ أنىباؤهـ منن م تجفد بالقجد كالنثرة، كالىفاص 

د كالحىافد، نما تجدهـ م تجفيف ف  كالندر، كاإلنارة كالظجمد، كالجطافد كالنثافد، كال ف
الىكر كا لكاف كال جؽ بالطكؿ كالقىر، كالحسف كالقبق، كاال تداؿ كاالنحراؼ، كالرد 

كالقبكؿ، إال أف هذا القبيؿ يدرؾ بالحس، كيشود باليياف، كييايف بالح كر، كذلؾ 
  كزف القبيؿ محجكبه  ف هذا نجن، فجـ يجز أف تنكف اإلحاطد بتفاكت ما  اب  نا ف

اإلحاطد بتفاكت ما ح ر، فونوما ما تباينا لي تجفا، بؿ لي تجفا، كهذا التفاكت ميترؼه بن 
إذا ا تبر مف  ارج، كذلؾ أنؾ تجد أىحاب الماؿ أي ان يتباينكف ف  مقادير ما 

wيمجنكف مف الماؿ، كال يتفقكف  ج  مقدارو كاحدو منن  ند جما توـ، كال يتفقكف  ج  نكعو 
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مف أ ياف الماؿ،  ف هذا يمجؾ الىامت، كذاؾ يمجؾ الناطؽ، كهذا يمارس كاحدو أي ان 
القز، كهذا يمارس الىكؼ، كهذا ينظر ف  الىرؼ، كهذا يبيط الحيكاف، كنؿه منوـ 

ىاحب ماؿو كمباشره لن؛ ك ج  هذا المثاؿ احتذل أهؿ اليقؿ ف  مطالبوـ، فىار هذا 
ينظر ف  الوندسد، كهذا ف  الطب، يمجؾ بيقجن  ير ما يمجؾ اآل ر، أ ن  أف هذا 

كهذا ف  النحك، كهذا ف  الفقن؛ كاليبارة تمنط مف إشباع هذا المين ، كحىر هذا الفف، 
نوا لنثيرة إف لـ تنف بل نوايد   فيج  هذا أنحاؤن، كا 

كأما ىنيين، فوك الحنـ بقبكؿ الش ص كردن، كتحسينن كتقبيحن، إذا ناف الميركض  جين 
ن كال مهشكش، كال مشتبن فين كال مجبكس، فوف ناف ممكهان ا تجؼ  ج  جوتن  ير ممك 

حنمن،  ف اليقؿ يرل الباطؿ حقان ف  كقت، كيرل الحؽ باطلن ف  كقت، مياذ اهلل مف 
هذا، ذلؾ لجحس المنقكص، كالذهف المجبكس،  ف اليارض مكن ميرك ن  ج  اليقؿ، 

بذلؾ التمكين، كلـ يفطف لذلؾ فحنـ لن بما يستحقن، إال أف ينكف اليارض لـ يشير 
 الهش، فحينيذ يودين اليقؿ كيرشدن، كيفتق  جين، كينىق لن 

كأما قكلن: كهؿ ييقؿ اليقؿ، فوف ا كل  أف يقاؿ: الياقؿ يقيؿ باليقؿ ميقكلن، أال ترل 
أنن يقاؿ: السراج أ اص البيت، كيبيد أف يقاؿ: أ اص نفسن،  نن م ي صه بنفسن، فجيس 

نما أ اص  يرن    كلك  قؿ اليقؿ ليقؿ باليقؿ، كهذا إذا بن فقره إل   أف ي  ص نفسن، كا 
استمر ناف مردكدان، كنحف إذا قجنا:  قؿ الياقؿ ميقكلن، فونما نىفن ب نن انفيؿ انفياؿ 
، كاليقؿ يرل مف هذا االنفياؿ أال يتك   أنن ييقؿ اإللن الذم هك بن ما هك، فونن  نماؿو

اليؽه بن ينكف  بارةن  ف شكقن إلين، كنمالن بن، كاقتباسن منن، يجكز أف ي ر بن انفياؿه 
كهذا ىراطه حديد، كالكاط ص  جين  ج   طر شديد، كالكقكؼ دكنن أىدع بالحجد، 

ف ناف جسكران بالنفس   كأك ق لجيذر،  ف اإلنساف  كاره بالطبط، كا 
نيد فوك قريب، كأما كأما قكلن: كهؿ تتنفس النفس، فوف أريد بذلؾ النفس الناميد كالحيكا

الناطقد فوف ذلؾ يبيد منوا  ف ذلؾ التنفس استمداد ش ص بن ينكف الش ص حيان أك 
 نالح ؛ كالناطقد  نيده  ف ذلؾ 

wفوف قيؿ: فوؿ تقتبس مف اليقؿ كتستمد? قيؿ: هذا ال يسم  تنفسان، كليس الجفظ يبيدن 
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د ا ؿ اليكيص ف  المناف الذم  ف الحقيقد ت كيؿه ف  الك ط؛ كال كجنه ف  اال تماؿ كا 
يحتاج فين إل  رفط الجبس كزكاؿ اإلشناؿ، مداجاةن ف  اليجـ ك ياندن لجحنمد كجنايدن  ج  

 المستنىق 
 كأما مرتبتن  ند اإللن فقد ك ق ب نن نالشمس تطجط فتحي ، كت  ص فتنفط 

النفس فوف قيؿ: فاليقؿ أي ان هنذا، قيؿ: اليقؿ أي ان شمسه أ رل، كلننوا تطجط  ج  
الت  ليست حاكيدن لجدارو كسطق، كبرو كبحر، كجبؿو كسوؿ،  نن لما ناف اليقؿ أشرؽ 

ناف إشراقن ألطؼ، كمنافين ف   - نن مست جؼه لجنفس، كالنفس  جيفتن  -مف النفس 
 ، إشراقن أشرؼ، كأي ان فوف الشمس تجدها بالحس لوا  ركبه كطجكع، كتجؿو كنسكؼه

، كليس نذلؾ اليقؿ،  ف إشرا قن دايـ، كنكرن منتشر، كطجك ن سرمد، كنسكفن ميدـك
 كتججين  ير متكقؼ 

فوف قيؿ: نرل اليقؿ ييزب  ف اإلنساف ف  كقتو كيثكب إلين ف  كقت  فالجكاب أف 
الكىؼ الذم ننا ننيت بن كنىدع ببيانن لـ ينف ليقؿ زيد ك مرك، كبنرو ك الد،  ف 

، أك ذلؾ ينيت بالطجكع كالهركب، كبالح كر كالهي كب،  نن ها هنا م اؼه كمنحازه
نالمنحاز، كليس نذلؾ هك، فونن هناؾ  ج  بوجتن التامد، كسجطانن القاهر، كمجنكتن 

 ا فيق، كبسيطن الفايؽ، كف اين اليريض 
كأما قكلن: كهؿ ينفيؿ، فقد مر النلـ  جين ف  ط  ما مر، كليس لجتنرار كجن، كال ف   

 التطكيؿ  ذر 
الفيؿ أنثر، أـ قسط االنفياؿ، فوف هذا يجحظ مف كجويف، إذا لحظ  كأما قكلن: فقسط

ذا لحظ في ن  ج  النفس فقسط الفيؿ  قبكلن مف فيض اإللن فقسط االنفياؿ أظور، كا 
 فين أنثر،  نن بجكدن  ج   يرن يشارنن مف جاد  جين بجكدن، كهذا لطيؼه جدان 

ذا ا مر الىيب الوايؿ الذم نؿ كأما قكلن: كما المياد، فما أسوؿ مطالبد السايؿ بو
أمرو متيجؽه بن، كنؿ رجاص حايـه حكلن، كنؿ طمطو متكجنه إلين، كنؿ ش ص مقىكره 

 جين، كنؿ إنسافو بن يويـ، كنؿ مىرحو  نن يىرح، كنؿ نافو  نن ينن ، كنؿ مترنـ 
w ج  الي   -بن يحدك، كنؿ لحفو إلين يشير، كنؿ سامطو إلين يطرب، كنرجط فنقكؿ 
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إف  كد النفس إنما هك ت جيتوا لجبدف إذا حاف كقت  -ياف، ك ج  الزحؼ كاليدكاف: كالب
ما  ف النفس قد أزميت أمران آ ر،  الت جيد، إما  ف البدف  ير محتمؿو لمادة الحياة، كا 

ما لوما   كال يتـ لوا ذلؾ إال بت جيد هذا؛ كا 
يتوا لجبدف ك ركجوا فوف قاؿ قايؿ: فما نىيب اإلنساف مف  كد النفس الذم هك ت ج

 نن، كترؾ استيمالوا لن  فالجكاب مف طريؽ التمثيؿ، كالر ا بالرأم ا ىكب، كالحنـ 
ا جج  أف يقاؿ: لك قيؿ لرجؿو مف  رض الناس كافرو أك ناقص: إنؾ إذا فارقت هذا 
حسانان إليؾ،  اليالـ بقيت  ينؾ الباىرة، كأذنؾ الساميد، هؿ ترل ذلؾ نيمدن  جيؾ، كا 

ينؾ إذا بقيت أبىرت اليالـ بيدؾ نما ننت تبىرن كه  ميؾ، بؿ تبىر أحسف فوف  
مف ذاؾ اإلبىار،  نوا نانت ميؾ ترمد بسببؾ، كتيش  مف أججؾ، كربما  رض لوا 
سكصه بسكص تدبيرؾ، أك باتفاؽ ردمص  جيؾ، كمف  ش ن أك  م ن ك فش ك مش ك كرو 

لمنركهد، كا حكاؿ الداهيد، فونا نيجـ كآفاتو نثيرة، كه  آمنده بيدؾ مف هذن ا  راض ا
حقان ك يانان أنن يقكؿ: قد ر يت بؿ أتمن  هذا، كمف ل  بن، أم إف إ طيت هذا فمف 

ذا ننت أنرن الدنيا ف  حيات  إذا فقدتوما فنيؼ ال أحب الدنيا إذا  من  أسمط كأبىر، كا 
ؽ ف  ت ا يفن كا حان، كجدتوما، فوف ناف هذا التمثيؿ كاقيان، كهذا التقريب نافيان، كالح

فجينف ذلؾ مطردان ف  بقاص نفس اإلنساف الت  بوا ناف إنسانان، كبوا ناف ينيـ ف  هذا 
اليالـ، كبوا ناف ييجـ كييرؼ كيحنـ كيىيب، كيجد لذة الجذيذ مف ناحيد اليقؿ كالحس، 

نما استحاؿ ذلؾ التمن  مف أجؿ نكنن ك  فسادن كبوا ناف يتمن  البقاص كالدكاـ كال جكد، كا 
الجذيف لـ ينف بده مف انتوايوما إل  الفناص الذم هك مفارقد النفس الجسد كت جيتوا لجبدف، 
كنسبد نفس اإلنساف إل  اإلنساف أكند كألىؽ مف نسبد الييف إلين، أال ترل أنن بالنفس 
، كبالبدف حافظه لشنؿ اإلنساف؛ فوذا ناف لإلنساف ف  هذا التمثيؿ فايدةه متمناة،  إنسافه

الده محبكبده هنييد، أ ن  ف  بقاص الييف كا ذف حت  يبىر بوحداهما هذا اليالـ كح
المحشك باآلفات، كيسمط با  رل ما يجرم فين مف  ركب االستحاالت، فبالحرم أف 

ينكف ر ان ببقاص النفس ف  محؿ الركح كا مف، كمقاـ النرامد كالسنيند  ج  حاؿ 
wأ جب مف هذا اليجيب  قؿه ال ييجؽ بن، كركحه ال ال جكد كالطم نيند، إف هذا ليجيب؛ ك 
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يوش لسما ن، كنفسه ال تجد حلكتن، كىدره ال يتىدع طربان  جين، كالتياحان إلين، فوف 
مف لـ يشير بوذن الفايدة، كلـ يحمد اهلل  ج  هذن النيمد، ليازب الرأم،  ييؼ اليقؿ، 

ر؛ حيكافه  سيس، ف  مسؾ  فيؼ المثقاؿ، ردمص اال تيار، قجيؿ الحىافد، س ص النظ
ما المياد المشار إلين، كما اإلنساف  - ج  مذهب التقريب  -إنساف رييس؛ فقد باف 

 منن، كما لنفسن بن 
كأما قكلن: كما الفرؽ بيف ا نفس، أم نفس زيدو ك مرك كبنرو ك الد، كما الفرؽ أي ان 

ط نؿ كاحدو منوـ بيف أنفس أىناؼ الحيكاف، فونما الفرؽ بيف هذن ا نفس بقدر قس
ذا تفاكتت نانت منوا نفسه باقيده حيده،  منوا، كهذن ا قساط إذا اجتميت تفاكتت، كا 
كنفسه فانيده ميتده، أال ترل الشمس نيؼ تطجط  ج  هذن المكا ط الم تجفد باليجك 

كالسفؿ، كبالتيريى كاالستقامد، كا شناؿ النثيرة، فيقكؿ نؿ إنساف: مشرقت  أطيب مف 
ف، كما أشبن هذا النلـ، كطجكع الشمس  ج  جمييوا طجكعه كاحد، كلنف مشرقد فل

حظكظ البقاع منوا م تجفد؛ فجيس بمننر أف تنكف نفس زيدو أنج  مف الندر، كأ جص 
مف اآلفد، كأكىؿ إل  السيادة؛ كنفس بنرو  ج   لؼ ذلؾ، كمراتب هذن ا نفس 

 نىباص المذ كرة لوا بانتسابوا مكقكفد  ج  اإل افات الحاىجد لوا ب ىحابوا، كا 
ف ما أنفس أىناؼ الحيكاف نالفرس كالحمار فونوا أنفسه ناقىده  ير نامجد، كه  

 ييفد،  نوا لـ تجد إال اإلحساس كالحرنات، لـ يشط فيوا نكر النفس الشريفد، كلـ 
دن ينبث فيوا شياع اليقؿ النريـ؛ فكجب مف هذا الكجن أف تنكف تابيدن  بدانوا، جاري

 ج  فسادها كبطلنوا،  ف الحنمد انتوت إل  ذلؾ الحد ف  نكنوا حشكان لوذا اليالـ 
 كزيندن كمنافط كمبال  إل   اياتو كأ راض 

كأما قكلن: كهؿ المجؾ حيكاف، فقد  جمت أنن يقاؿ لن ح ، كهذا كقؼه  ج  ا سماص 
ؾ لما فين مف الحس الجاريد، كاليادات القايمد، كن ف الحيكاف إنما شاع ف   ير المج

كالحرند كاالهتداص كالتىرؼ  ج  ما الؽ بجنسن كنك ن كش ىن؛ ف ما ما ييجك كينزن 
، كلنف يقاؿ: ح ه  نن أقرب ا سماص إل  المين    ف الىفات فجـ يطجؽ  جين حيكافه

، كأنت إذا حددت الح  أك الحياة لـ  wالمشار إلين، كبوذا التقريب قيؿ أي ان هلل: إنن ح ه
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 ج  أف تىؼ اهلل جؿ ك ل بش صو مف ذلؾ   كف  الجمجد ما ناف أد ؿ ف   تقدر
البساطد ناف أ رج مف الترنيب، كنؿ ما ناف أ رج مف البساطد ناف أد ؿ ف  

 الترنيب 
ال طيؼ ال ياؿ، فاسمن  ف ما المرنب الذم ليس لن مف البسيط إال النىيب النزر، كا 

رؾ،  نن محاطه بحدكدن ف  طكلن ك ر ن كا ق كاإلشارة إلين سوجد، كاليياف لن مد
 ك مقن 

كأما المرنب البسيط الذم ليس لن مف الترنيب إال النىيب اليسير، فاسمن  امض، 
كاإلشارة إلين  سرة، كاليياف  نن منفكؼ؛ كهذا بابه إذا حفظ فوـ منن ش صه نثيره مما 

ان ف  التهالط اليارض بيف يقط فين الهجط مف اإلنساف بفنرن الردلص؛ كينفط أي ان نفيان بين
 المتناظريف  ج  جود التنافس كالتناىؼ 

قاؿ أبك سجيماف: مف حرس هذا الثهر أمف مف جميط ا  داص، كمف أهمجن نانت جنايتن 
  ج  نفسن بيدن أ ظـ مف جنايد  دكن الثاير مف ثهرن 

، فقد د ؿ ال جكاب  نن كأما قكلن:  ج  أم كجنو يقاؿ هلل ح ه كالمجؾ ح ه كالفرس ح ه
ف   مف ما تشقؽ القكؿ بن، كتحقؽ المين   جين ف  حديث المرنب كالبسيط؛ كنزيدها 

هنا حرفان ينكف رديفان لما تقدـ، فنقكؿ: أما اإلنساف فونن يقاؿ لن: ح ه بسبب الحس 
كالحرند كما يتبيوما مما هك نماؿ الح ، كنذلؾ الفرس كما أشبون  كأما المجؾ فجما 

ساطتن ميدكمان  ندنا، لـ نقدر  ج  ش ص نىفن بن إال ما نىؼ بن ناف ما يستحقن بب
أنفسنا بيننا، كلك ننا ف   الـ المجؾ ليجنا ننا ندرم ب م ش ص ينبه  أف ينيت كيسم  
كيذنر كيحن ، فوف مف ناف منا ف  بلد الىيف فونن يسم  اإلنساف كالفرس كالحمار 

ف ناف هك  ميكزان  ج  ما ترل ف  المجؾ، أ ن  تسميتن كالبقر بوا بتيالـو أهجوا بينوـ، كا 
الح ، كنيتن بالحياة، فاهلل الذم ال سبيؿ لجيقؿ أف يدرنن أك يحيط بن أك يجدن كجدانان 
أكل  كأحرل أف يمسؾ  نن  جزان كاست ذصن، كت اؤالن كاستيفاصن، إال بما كقط اإلذف بن 

السيادات، ككاقفوا  مف جود ىاحب الديف الذم هك مالؾ أزمد اليقكؿ كمرشدها إل 
w ند الحدكد، كزاجرها  ف الت ط  إل  ما ال يجكز  فيج  هذا قد ك ق أف الىمت ف  
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هذا المناف أ كد  ج  ىاحبن مف النطؽ،  ف الىمت  ف المجوكؿ أنفط مف الجوؿ 
، كالتظاهر باليجز ف  مك ين ناالستطالد بالقدرة ف  مك يوا، كليس لج جؽ  بالميجـك

حد إال اإلنيد كالوكيد، ف ما نيؼ كلـ كما هك فونوا طايرةه ف  الرياح مف هذا الكاحد ا 
 نما تسمط كترل 

كلما حررت هذن الجمجد كحمجتوا إل  الكزير كقرأتوا  جين قاؿ ل : هذا كاهلل جود المقؿ، 
 كف   جيج  بقيده مف الجوب 

لر ا، فقؿ لن قجت: أيوا الكزير، قاؿ أبك سجيماف: سنقكؿ لؾ نلمان ال ينكف فين نؿ ا
 ند ذلؾ: إنؾ س لت  ف اليالـ ب سرن، فل طاقد  حدو أف ييرض  جيؾ اليالـ ب سرن، 
داللن باإللحاح، كقكلن: المراد التقريب كاإليجاز، ال  كلكال  ججد رسكلؾ ف  المطالبد، كا 
التطكيؿ كاإلسواب، لناف النسى  ج   ير هذا المنكؿ، كاليمؿ  ج   ير هذا الكش   

الميالـ الت  ليس لوا ناظر، كال بوا  ابر، أف السايؿ يحض  ج  التج يص  قاؿ: كمف
ف  ، كليؿ ذلؾ يزيد الش ص إ لقان، فوذا امتثؿ ما يرسـ قاؿ: ما شفان  القكؿ؛ كا  المفوـك
زيد  ج  ذلؾ قاؿ:  رؽ المراد ف  حكاش  التنثير؛ فجيس لجيالـ ت جصه مف استزادة 

ج  مبذكؿ جود اليالـ، كهذا أمره قد تقدمت االستهاثد المتيجـ، كال  ند المتيجـ شنره  
 منن  ج  مر الدهكر، كا كل  فيما ال حيجد فين الر ا بالميسكر منن 

ف أطاؿ اهلل أياـ هذن الدكلد، كحرس  ج  هذن الجما د القجيجد النيمد، است نفنا  قاؿ: كا 
 - ق مف هذا الطريؽ نظران أبج  مف هذا النظر، ببيافو أشف  مف هذا البياف، كطريؽ أك 

 إف شاص اهلل 
قاؿ الكزير: كاهلل ما قجت قكل  ذاؾ،  ف هذا النلـ سوؿه، كهذا المتناكؿ قريب، كهذا 

ن   ظف بؿ أحؽ أنن ليس ف  ب ايط أىحابنا الذيف حكل  مف  المرم  نثب، نل، كا 
وذيبوا يدرؾ هذن الميان   ج  هذن الىفد إذا قريت  جين، فنيؼ مف يفزع ف  شرحوا كت

 إلين 
 ثـ تمط  كقاؿ: كانياسان، كا يؼ منتان؛ ثـ فارقت المججس 

w  اللٍلة السادسة والثالثىناللٍلة السادسة والثالثىن
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نيؼ تقكؿ  ند موؿ الشور شييان آ ر مف لفظن? فناف مف  -دامت أيامن  -كقاؿ 
هللن كاستوللن   الجكاب: حن  اليالـ:  ند هجكؿ الشور كمستوجن كهجن كا 

، كلـ أكثر قاؿ: كرأيت الحاتم  يقكؿ:  ش ر نجماتو جاصت ك ينوا  يفه كالموا كاكه
شرحن لوا لثقؿ ركحن، كمهاالتن بنفسن، كن نن ال  جـ إال  ندن، كال فايدة إال ه  مين، 
فوؿ ف  حفظؾ هذن النجمات? قجت: ال إلن إال اهلل، اليـك ذنر ا ندلس  هذن النجمات 

ب: منوا البيك، كهك الجنايد، ك دها، كقد حفظتوا، فقاؿ: هات يا مبارؾ؛ فناف الجكا
كالجيك، كهك الطيف، كالد ك، مىدر د ا د كان، كالسيك: الشمط، كالشيك: هك انتفاش 
الشير، كالىيك: الرجؿ ال ييؼ، كهك أي ان طايره أىهر مف اليىفكر، كالقيك: مف 
البنرة، كالجيك: الحريص  كالذيب ف  بيض الجهات، كالميك: الجن  مف الرطب، كالنيك: 

 لشؽ ف  مشفر البيير ا
قاؿ: هذا حسف، لك أت  بن الحاتم  لجكل شدقن، كقاؿ: تنق فقد جاص ا سد ك جب 
الطكفاف ك رج الدجاؿ كطجيت الشمس مف المهرب، ما باؿ أىحابنا تيتريوـ هذن 

 ال يلص، كيهجب  جيوـ النقص، كيستمنف منوـ الشيطاف 
ظ كتىريفن كأمثجتن كأشنالن بيد مف قجت: قاؿ أبك سجيماف: نؿ مف  جب  جين حفظ الجف

ميان  الجفظ؛ كالميان  ىكغ اليقؿ، كالجفظ ىكغ الجساف، كمف بيد مف الميان  قؿ 
نىيبن مف اليقؿ، كمف قؿ نىيبن مف اليقؿ نثر نىيبن مف الحمؽ، كمف نثر نىيبن 

 مف الحمؽ  ف   جين قبق الذنر 
  اللٍلة السابعة والثالثىناللٍلة السابعة والثالثىن

حكج الجباف إل  أف يسمط أحاديث الشجياف! كما أشد انتفاع كقاؿ الكزير ليجدن: ما أ
ال يؽ النفس باستماع أ بار النراـ،  ف ا  لؽ ف  ال جؽ أ راض، كا  راض منوا 

 الزـه كمنوا الىؽ 
قاؿ: كناف  يس  بف زر د سرد  ج  سند سبييف، ليال  نانت ا شهاؿ  فيفد، 

أشياص  - امد، كالنظر بالحسن  شاملن  -نكر اهلل قبرن ك ريحن  -كالسياسد بالما   
wف  ال جؽ أت  بوا  ج   مكد ما ناف ف  نفس ، كذلؾ أنن ذنر اليقؿ كالحمؽ، كاليجـ 
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كالجوؿ، كالحجـ كالس ؼ، كالقنا د كالشرن، كالحياص كالقحد، كالرحمد كالقسكة، كا ماند 
التكا ط كالنبر، كالكفاص كال ياند، كالتيقظ كالهفجد، كالتق  كالفجكر، كالجرأة كالجبف، ك 

كالهدر، كالنىيحد كالهش، كالىدؽ كالنذب، كالس اص كالب ؿ، كا ناة كالبطش، كاليدؿ 
كالجكر، كالنشاط كالنسؿ، كالنسؾ كالفتؾ، كالحقد كالىفق، كينبه  أف تزكر  يس  
شباع القكؿ فيوا، مط إيجازو ال  كتذنر لن هذن الجمجد، كتبيثن  ج  إ ادة حدكدها، كا 

 كف بن مد ؿه لج جؿ، كال تقىيره  ف إيىاؿ اآل ر با كؿ ين
فجقيت  يس  ك رفتن الحديث، كأمج  ما رسمتن ف  هذا الجزص، ك ر تن  ج  أب  

سجيماف، فر ين بيض الر ا، كلـ يس ط نؿ الس ط، كقاؿ: تحديد ا  لؽ ال يىق 
جده تدا لن، كالش ص إال ب ربو مف التجكز كالتسمق، كذلؾ أنوا متلبسد تلبسان، كمتدا 

 ال يتميز  ف  يرن إال ببينكندو كاقيدو تظور لجحس الجطيؼ، أك تت ق لجيقؿ الشريؼ 
ثـ قاؿ: أال ترل أف الفنر مشكبه بالركيد، كالظف م جكطه بالكهـ، كالذنر مين ه بالت يؿ، 
كالبديود جانحده إل  الحس، كاالستنباط مكىكؼه بالهكص، كما هذا المين  الذم ميز 
التكا ط مف شكب ال يد، أك  جص  جك الومد مف شكب النبر، أك فرز  زة النفس 
مف نقص اليجب، أك أباف الحجـ  ف بيض ال يؼ?! هذا بالقكؿ ربما سوؿ كانقاد، 
كلنف باليقؿ ربما  ز كا تاص، كا  لؽ كال جؽ م تجطد، فمنوا ما ا تلطن قكمه 

، كمنوا  ما ا تلطن نىؼه بيف الجيف كالشدة، شديد، كمنوا ما ا تلطن  ييؼه سوؿه
كهذن ينفط اليلج ف  بي وا، كينبك اليلج  ف بي وا؛ كالحـز يق   ب ال يتواكف بما 

 يقبؿ اليلج  جؿ ما ال يقبؿ اليلج 
قاؿ: كهذا أي ان ي تجؼ بحسب المزاج كالمزاج، كاإلنساف كاإلنساف، أال ترل أنؾ لك 

لجكد ناف أسوؿ  جيؾ مف تحكيؿ الب يؿ مف الرـك رمت تحكيؿ الب يؿ مف اليرب إل  ا
إل  الجكد، كالطمط ف  جباف الترؾ أف يتحكؿ شجا ان أقكل مف الطمط ف  جباف النرد 

 أف يىير بطلن 
ف ناف  ج  ما قدمنان  -قاؿ: كمط هذا فكىؼ ا  لؽ بالحدكد  نافطه جدان،  -كا 
w كا  مارها ف  النفس مثمره أبدان، فوذا هذا 
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 قاؿ أبك  ج و فونن هذا كأما ما 
 قيؿ: ما الحجـ? قاؿ  بط الفنر بنؼ اله ب 

كقاؿ شي نا أبك سييد السيراف : ا تبارن مف ناحيد االسـ تيطيؿه لطبين كذلؾ أف الحجـ 
شريؾ التحجـ، فناف الحجيـ الذم ييد فيمف يحجـ ف   رض الحجيـ الذم ال يياج  جين كال 

كهك أحمد مف التحالـ،  ف الثان  أقرب إل  الت ن ،  ينترث لن  قاؿ: كالتحجـ نافطه أي ان 
 نما أف ا كؿ أقرب إل  الحقيقد 

 كقيؿ لييس : ما اليدؿ? فقاؿ: القسط القايـ  ج  التساكم 
كحن  جالينكس قاؿ: إف الناس لشدة حبووـ  نفسوـ يظنكف أف لوـ ما يحبكف، فمف 

فسؾ حقيقيد، كيتـ ذلؾ لؾ إذا أجؿ ذلؾ كقيكا ف  اليجب؛ فينبه  أف تنكف محبتؾ لن
 أنت ىيرت نفسؾ  ج  الحاؿ الت  يرل مف يرل أنؾ  جيوا 

كقاؿ: الميجب يحب نفسن أنثر مما يحؽ لوا؛ كما أحسف باإلنساف أف يحب نفسن، 
كلنف باليدؿ، فوف أراد أف يحبوا جدان فيجب أف يجيجوا مف أهؿ المحبد، ثـ يحبوا مف 

 بيد 
 ة ا س   ج  ش ص ينكف لهيرن قيؿ: فما الحسد? قاؿ: شد

 قيؿ: فما النآبد? قاؿ: إفراط الحزف 
قاؿ أبك سجيماف: الحزف كالهـ كالوـ كا س  كالجزع كال كر مف شجرة كاحدة كمف 

تياط  كىؼ أ ىاف شجرة طاؿ  جين، كلـ يحظ بطايؿ، كينف  أف نيرؼ شجرة 
وف  كاقب الميارؼ التفاح مف شجرة المشمش، كشجرة النمثرل مف شجرة السفرجؿ؛ ف

 ننرات، نما أف فكاتق الميارؼ جواالت 
 قيؿ: فما الشجا د? قاؿ: اإلقداـ ف  مك ط الفرىد مف جميط ا مكر 

قاؿ أبك سجيماف: الشجا د إذا نانت نطقيد نانت فرىتوا تياط  الحنمد كالدصكب ف  
ذا نانت   بيدن نانت فرىتو ا شفاص الهيظ بجكغ الهايد، كبذؿ القكة ف  نيؿ البهيد؛ كا 

ذا نانت شوكيدن نانت فرىتوا التحج  باليفد  ما مف  ير مستحؽ، كا  إما مف مستحؽ، كا 
w التامد، أ ن  ف  ال جكة كالحفؿ 
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قاؿ لنا أبك الحسف  ج  بف  يس  الرمان  الشي  الىالق: اليفد كاسطد بيف المقارفد 
 كاليىمد، كاليىمد كاسطده بيف البشريد كالمجنيد 

أف مكريس قاؿ: إن   - ند تدافط الحديث  -زر د ف  هذا المك ط كحن   يس  بف 
  جب مف ناسو يقكلكف: ناف ينبه  أف ينكف الناس  ج  رأم كاحد، كمنواج كاحد، 

 كهذا ما ال يستقيـ كال يقط بن نظاـ 
قاؿ: كهب أف ينكف الناس كنؿ كاحدو منوـ مجنان ي مر كينو  كيستمط لن كيطاع، فمف 

مؤتمر، كالمنو  المنتو ؛ كالياقؿ الحىيؼ ييجـ أنن البد مف التفاكت ناف الم مكر ال
 الذم بن ينكف التىالق، ناليالـ كالمتيجـ، كاآلمر كالم مكر كالىانط كالمىنكع لن 

 ثـ قاؿ  يس : مف تكابط ا  لؽ المذمكمد اله ب كالنذب كالجوؿ كالجكر كالدناصة 
مان إال إذا أ مؿ ف   ير أكانن، ك ج   ير قاؿ أبك سجيماف: أما اله ب فل ينكف مذمك 

ما ي ذف النامكس الحؽ بن؛ كأما النذب ففين أي ان مىالق، نما أف الىدؽ ربما أف   
ف ناف الىدؽ قد فاز بالكىؼ ا حسف، كالنذب قد كىؼ  -إل  نثير مف المفاسد  كا 

أف  فنـ نذبو نج  مف شر، كنـ ىدؽو أكقط ف  هكة، كبق  اآلف -بالنيت ا قبق 
نيرؼ الىدؽ مط أكانن كمنانن، فيؤت  بن أك ينو   نن، كنذلؾ النذب  ج  حذكن 

 كمثالن 
قاؿ: كأما الجوؿ كالجكر كالدناصة فونوا أثاف  الرذايؿ، فينبه  أف ينتف  منوا جمجدن 

؛ كاليدـ نرين -هنذا قاؿ  -كتفىيلن، كال يسجؾ أحده إل  ش ص منوا سبيلن فونوا أ داـ؛ 
ن، كالكجكد  ج  أنقص النيكت كأتـ كأشرؼ مف اليدـ  ج  أزيد الىفات، كموركبه من

ف ناف ال زيادة ف  اليدـ إال مف طريؽ الكهـ اليارض ما يىق كما ال يىق   كا 
 قيؿ: فما اليجب? قاؿ كزف النفس ب نثر مف مثقالوا 

 كقاؿ أي ان: اليجب هك النظر ف  النفس بييف ترل القبيق جميلن 
يد   أف ما ينبه  أف ييجب منن قد حىؿ لن مف  ير أف ينكف كيقاؿ: الميجب 

ال فوك  نذلؾ؛ ف ما إذا ناف ذلؾ حاىلن فاليجب ليس بيجبو إال مف طريؽ االسـ، كا 
wف  الحقيقد إحساسه بالف ؿ الميشكؽ، كشيكره بالنماؿ المكمكؽ، كاستد اصه لجزيادة مما 
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  تيار الثان  كاال تياد ا كؿ ىار بن هنذا، كاستيداده لقبكؿ الفيض مف ميدنن باال
يجاب حؽو  ير كاجب، مط رقدو أنسيد،  قيؿ: فما الكفاص? قل ق اص حؽو كاجب، كا 

 كحفيظدو مر يد 
 قيؿ: فما الر بد? قاؿ: حرنده تنكف مف شوكةو يرج  بوا منفيد 

ذا نانت  قاؿ أبك سجيماف: الر بد إذا نانت نطقيد نانت مبيثدن  ج  التحج  بالف ايؿ، كا 
 سبييدن أك بويميدن نانت مجوجدن بمكاقيد أ دادها مف الرذايؿ 

كقيؿ: ما الموند? فقاؿ: حرنده يتياطاها اإلنساف بل حفزو كال استنران  قاؿ  ج  بف 
 يس : الموند ىنا د، كلننوا إل  الذؿ أقرب، كف  ال يد أد ؿ، كالىنا د موند، 

يتىؿ بن الذؿ أي ان، كلنف ذؿه ليس  كلننوا ترتفط  ف تكابط الموند، كف  الىنا ات ما
مف جود حقيقد الىنا د؛ كلنف مف جود اليرض الذم بيف الىنا د كالىنا د، 

 كالمرتبد كالمرتبد 
قيؿ: فما اليادة? قاؿ: حاؿه ي  ذ بوا المرص نفسن مف  ير أف تنكف مسنكندن يجرم  جيوا 

 مجرل ماهك م لكؼه طبيي  
يس ي جص إال لمف أت  شييان مراران، ف ما ف  أكؿ ذلؾ قاؿ أبك سجيماف: ن ف هذا االسـ ل

نما يىير م لكفان بالتنرار، كلوذا ما ىيهت النجمد مف  اد ييكد  فجيس لن هذا النيت، كا 
 كا تاد ييتاد 

كأما قكلن: طبيي ، فيج  كجن التشبين،  ف الطبيي  أشد رسك ان كأثبت  رقان، كأبيد مف 
 جايزه  جيوا، ك ير م مكف مف الكقكع فين االنتقاض؛ ف ما اليادة فنؿ ذلؾ 

قيؿ: نـ الحرنات? قاؿ: ستد أ ياؼ، أكلوا حرند االنتقاؿ، كه   رباف: إما حرند 
ما حرنتن ب جزاين نالفجؾ كالرح ، كالثان  حرند  الجسـ بنجن مف مناف إل  مناف، كا 

البج ، النكف، كالثاث حرند الفساد، كالرابط حرند الربك، كال امس حرند النقض ك 
كالسادس حرند االستحالد، كه   رباف: أما ف  الجسـ فمثؿ الجكف، كأما ف  النفس 

 فمثؿ اله ب كالر ا، كاليجـ كالجوؿ 
wكالنقجد منانيد، كالنكف كالفساد جكهرياف، كاالستحالد هيييد، كالنمك كاال محلؿ 
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 منانياف 
بينوا كبيف حرند النكف  قاؿ النندم: كها هنا حرنده أ رل، كه  حرند اإلبداع، إال أف

فرقان،  ف هذن ال مف مك كع، كحرند النكف مف فساد جكهرو قبجن بحدكثن، كلذلؾ قيؿ: 
 إف النكف  ركجه مف حاؿو  سيسدو إل  حاؿ نفيسد 

قاؿ أبك سجيماف: حرند اإلبداع  بارةه بسيطد ال يجب أف يفوـ منوا مين ن مرنب  قاؿ: 
نما قجت هذا  ف الجفظ نظير ال جفظ ف  أ جب ا مر كليس المين  نظير المين  ف  كا 

أ جب ا مر، كالجفظ نجن مف كادو كاحد ف  الترنب بجهد نؿ أمد، كالميان  ت تجؼ ف  
نما حرند اإلبداع مشاره بوا إل   البساطد  ج  قدر اليقؿ كاليقؿ، كالياقؿ كالياقؿ، كا 

نوا بدت بالمبدع مف المبدع لجمبدع ال  مقـك ا شياص بل نجفد فا ؿ، كال مياناة ىانط، كا 
 ج  أف الباص ألىقت بن شييان، كال  ج  أف مف فىجت منن شييان، كال  ج  أف اللـ 

أ افت إلين شييان، فوف هذن اليلمات كا مارات نجوا مكجكدةه ف  ا شياص الت  تيجقت 
جكدان بوا، باإلبداع، فجـ يجز أف ينيت بوا المبدع، كلك جاز هذا لناف دا لن فيوا، كمك 

كهذا بييده جدان  فجما جؿ  ف هذن الىفات بالتحقيؽ ف  اال تيار كىؼ بوا باالستيارة 
 ج  اال طرار،  نن البد لنا مف أف نذنرن كنىفن كند كن كنيبدن كنقىدن كنرجكن 

كن افن كنيرفن كننحكن كنطجب ما  ندن كنكاجون كننافحن؛ كهذن نيمده منن  جينا، كلطؼه 
ال نانت اليىمد تنبتر، كالطمط ينقطط، كا مؿ ي يؼ، منن بنا، كحن مده بينن كبيننا كا 

كالرجاص ي يب، كا رناف تت ج ؿ، كالجكد كالنـر كالحنمد كالقدرة كالجبركت كالمجنكت 
ت ب  ذلؾ؛ فىارت هذن ا سماص كالىفات سللـ لنا إلين، ال حقايؽ يجكز أف يظف بن 

 ، كالمنواج المحدكد ش صه منوا،  ج  سبيؿ السياج الممدكد
سقت نلـ  يس  ف  تىنيؼ الحرنات مف أجؿ هذن الفقرة الت  نانت محفكظدن ف   

حرند اإلبداع، فون  قد كجدت لجقـك ف  هذا الباب حيرةن  ار د أك راندةن، ال 
يستطييكف التقى   نوا، كال يقدركف  ج  البراصة منوا، لج لؿ الذم قد لزموـ، 

يت ف  نفكسوـ، كا مثجد الت  قد  الطت  قكلوـ، كا فياص الت  كا ىناـ الت  قد ترب
wاستىحبكها مف إحساسوـ؛ كالقايؿ هذا ينبه  أف يتحرل كيتجبث حت  ييرل مف هذن 
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ل  التكحيد تنتو   ا شياص كيتريث؛ فحينيذ أ مف لن أف يىق تكحيدن، كيتـ تجريدن، كا 
 رقوا المتشيبد الفجسفد ب جزايوا النثيرة، كأبكابوا الم تجفد، كط

كأنا أ كذ باهلل مف ىنا دو ال تحقؽ التكحيد كال تدؿ  ج  الكاحد كال تد ك إل   بادتن، 
كاال تراؼ بكحدانيتن، كالقياـ بحقكقن، كالمىير إل  ننفن، كالىبر  ج  ق اين، 
كالتسجيـ  مرن؛ ككجدت أرباب هذن الىنا ات، أ ن  الوندسد كالطب كالحساب 

كالتنجيـ مير يف  ف تجشـ هذن الهايات، بؿ كجدتوـ تارنيف  كالمكسيق  كالمنطؽ
 اإللماـ بوذن الحانات، كهذن آفده نس ؿ اهلل السلمد منوا، كاليافيد مف  كاقبوا؛ كالسلـ 

 قيؿ: ما التماـ? قاؿ: بجكغ الش ص الحد الذم ما فكقن إفراط، كما دكنن تقىير 
 لنماؿ أليؽ با شياص الميقكلد قاؿ أبك سجيماف: التماـ أليؽ بالمحسكسات، كا

قاؿ: كليست هذن الفتيا من  جازمد، كال  ف اليرب الياربد مركيد، كلنف إذا لحظنا 
الميان  م تجفد، طجبنا لوا أسماصن م تجفد، لينكف ذلؾ ميكندن لنا ف  تحديد ا شياص أك 

اف ف  كىؼ ا شياص مف طريؽ اإلقناع الناؼ لججدؿ كالتومد، أك مف طريؽ البره
 الساطط بالحجد، الرافط لجشبود، أك مف طريؽ التقجيد الجارم  ج  السنف كاليادة 

ذا قيؿ: ما أنمؿ نفسن! ناف أجمؿ   قاؿ: كلوذا إذا قيؿ: ما أتـ قامتن! ناف أحسف، كا 
قيؿ لن: هؿ يتساكل النكف كالفساد فيبق  الش ص  ج  ما هك بن? فقاؿ: أما  ج  الحقيقد 

 ف النكف متىؿ بالفساد، إال أنوما ي فياف ف  مباديوما حت   فل؛ كلنف  ج  السيد،
إذا امتد اآلناف فىار آنان كاحدان فحينيذو باف النكف مف الفساد، كباف الفساد مف النكف، 

كهذا باال تبار الحس ؛ ف ما اليقؿ فيرتفط  ف هذا،  نن ييجـ حقيقد الش ص  ج  ما هك 
 يحتنـ إلين أبدان  جين، كال يقبؿ مف الحس حنمان، كال 

نما الحس  امؿه مف  ماؿ اليقؿ  كاليامؿ يجكر مرةن كييدؿ مرة، ف ما الذم هذا هك  كا 
ف كجد  ادالن أم   حنمن،   امجن فوك الذم يتيقبن، فوف كجدن جايران أبطؿ ق اصن، كا 

كمت  استشير الحس ف  ق ايا اليقؿ فقد ك ط الش ص ف   ير مك ين، كمت  
 ناـ الحس فقد ك ط الش ص ف  مك ين استشير اليقؿ ف  أح

w قيؿ: فما الىكرة? قاؿ: الت  بوا ي رج الجكهر إل  الظوكر  ند ا تقاب الىكر إيان 
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قاؿ أبك سجيماف: هذن الفتيا جزافيد، الىكر أىناؼ: إلويده ك قجيد، كفجنيده كطبيييده، 
ده، كيقظيده كأسطقسيد كىنا يد، كنفسيده كلفظيد، كبسيطده كمرنبده، كممزكجده كىافي

 كنكميده، ك ايبيده كشاهديد 
كه  أ لها ف  الرتبد كالحقيقد  كه  أبيد منا ف   -ثـ اندفط فقاؿ: أما الىكرة اإللويد 
فل طريؽ إل  كىفوا كتحديدها إال  ج  التقريب،  -التحىيؿ إال بميكند اهلل تيال  

: ه  الت  تججت كذلؾ أف البساطد تهجب  جيوا، إال أنوا مط ذلؾ ترسـ ب ف يقاؿ
 بالكحدة، كثبتت بالدكاـ، كدامت بالكجكد 

كأما الىكرة اليقجيد فو  شقيقد تجؾ، إال أنوا دكنوا ال باالنحطاط الحس ، كلنف 
ال فالكحدة شاييده  بالمرتبد الجفظيد، كليس بيف الىكرتيف فىؿه إال مف ناحيد النيت، كا 

كال يجفظ بكىفوا لفظان، لمشانوتوا  ك البده كشامجد، لنف الىكرة اإللويد تجحظ لحظان،
الىكرة النفسيد، فوذا ناف نذلؾ أمنف أف ترسـ فيقاؿ: ه  الت  تودم إل  الياقؿ ثججان 
ف  الحنـ، كثقدن بالق اص، كطم نيند لجياقبد، كجزمان با مر، كدحك ان لجباطؿ، كبوجدن 

 لجحؽ كنكران لجىدؽ 
أف الىكرة اإللويد ترد  جيؾ كت  ذ منؾ، كالفرؽ بيف الىكرة اإللويد كالىكرة اليقجيد 

كالىكرة اليقجيد تىؿ إليؾ فتيطيؾ، فا كل  بقورو كقدرة، كالثانيد برفؽو كلطافد؛ كتجؾ 
تحجبؾ  ف لـ كنيؼ، كهذن تفتق  جيؾ لـ كنيؼ، كتجؾ ال تنح  كال تطجب، كهذن 

كار الىكرة يسي  إليوا، كيس ؿ  نوا كتكجد، كأنكار الىكرة اإللويد بركؽه تمر، كأن
اليقجيد شمكسه تستنير؛ كتجؾ إذا حىجت لؾ بال ىكىيد ال نىيب  حدو منوا، كهذن 
 إذا حىجت لؾ ف نت ك يرؾ شرعه فيوا؛ كتجؾ لجىكف كالحفظ، كهذن لجبذؿ كاإلفا د 

كأما الىكرة الفجنيد فدا جده تحت الرسـ باليرض، كلجكهـ فيوا أثره نثير، ك نوا م  كذةه 
ظـ ىارت مشانوتوا مقسكمدن بيف البسيط الذم ال ترنيب فين البتد، مف الجسـ ا  

كبيف المرنب الذم ال ي جك مف الترنيب البتد؛ كلوذا ىار ت ثير الفجؾ ف  المتحرنات 
 نن أشد مف ت ثر الفجؾ  ف المحرؾ لن، كن نن أكؿ محرؾو متحرؾ؛ كليس هنذا ما  ل 
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 ا هك دايـ الحرند شريؼ الجكهر كالفجؾ بما هك جسـه منقكص الىكرة، كبم
كأما الىكرة الطبيييد فتيجقوا بالمادة القابجد آلثارها بحسب استيدادها لوا، فجذلؾ ما ه  
مزحزحد  ف الدرجد اليجيا، ك شقوا لجقابؿ منوا أشد مف  شقوا لجمفيض  جيوا، كلوذا 

بجن، كبيف أي ان نانت منافيوا ممزكجد، كم ارها بحتد، كه  تجمط بيف الحنمد كال
الجيد كالردمص، كلك س لنوا لـ أنت  ارةه نافيد? لقالت: بيدت، فجما بيدت ىكبت 

 كىيدت 
كسميت أبا النفيس يقكؿ ف  كىؼ الطبييد نلمان لن ركنؽه ف  النفس كأنا أىؿ هذن 

 الجمجد بن 
قاؿ: أيتوا الطبييد، ما الذم أقكؿ لؾ، كب م ش ص أؤا ذؾ، كنيؼ أكجن اليتب  جيؾ?! 

نؾ قد جميت أمكران مننرة، كأحكاالن  سرة، ال يف  نظامؾ فيوا بانتثارؾ  جيوا، كلؾ فو
بكادر  ارة، ك كايؿ  فيده تبدك منؾ، كتهكر فيؾ، كترجط إليؾ، حت  إذا قجنا ف  
بي وا: إنؾ حنيمد، قجنا ف  بي وا: إنؾ سفيود، فالبجن منؾ م جكطه باليقظد، 

كفيؾ فظايط كنزايط، كقكارع كبدايط،  ف حرناتؾ كاالستقامد فيؾ  ايدةه باال كجاج، 
تستف مرةن استنانان تيشقيف  جين، كتحبيف مف أججن، كتزي  أ رل زيهان تمقتيف  جين، 
كتبه يف بسببن، كربما نانت حرنتؾ نقىان لجبناص المحنـ كالىكرة الراييد، كالنظاـ 

ىلحان  لجفاسد، حت  ن نؾ  ابثده  البو ، كربما نانت بناصن لجمنتقض، كتجديدان لجبال  كا 
بل قىد،  ايثده  ج   مد، ك ج  جميط ىفاتؾ مف الكاىفيف لؾ لـ ييجـ مف ظف، كال 

رأل مف ت يؿ، كال بيد لفظه مف ت كيؿ، كال حاؿ مين ن  ف تكهـ، كال أسفر حؽه  ف 
باطؿ، كال تميز بيافه  ف تمكين، كال ك ق نىقه مف  ش، كال سجـ ظاهره مف تناقض، 

جت د كل مف ميارض، فجوذا كأشباهن كاجوتؾ ب طاب ، ك ر ت  جيؾ ما ف  كال  
لين  نفس ، فبالذم أنت بن قايمد، كبالذم أنت بن مكجكدة، كبالذم أنت لن منقجبد، كا 

منساقد، إال  برتن   نؾ، كشفيت  جيج  منؾ، كنيت ل   يب ش نؾ، كجيجت ال بر 
نما  ر ت إليؾ هذا ال رع، ك ر ت  جيؾ هذا الكجط،  نؾ جارت    نؾ نييانؾ، كا 

wكىاحبت ، كليس بين  كبيف حجاب إال ما هك  دكه منؾ أك من ، أ ن  بما هك منؾ 
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لطؼ سحرؾ، ك فاص سرؾ، كأ ن  بما هك من  ما أ جز  ف استبانتن كاستي احن إال 
 بقكة اإللن الذم هك سببه لحرنتؾ ف  أفانيف تىرفؾ، كأ اجيب  دلؾ كتحيفؾ 

ا الحد كما شانجن أ ذ ف  نلـو نالجكاب  ج  طريؽ الت نيس كالتسجيد كناف إذا بج  هذ
كاالستراحد، كهذا بالكاجب،  ف اإلنساف بسبب أ را ن المجوكلد، ك كار ن الفاجيد 
البا تد مف الهيب كالشوادة يفتقر افتقاران شديدان إل  هذن النيكت الت  تقدـ ذنرها؛ كهذا 

ونـ فيقكؿ: هل ارتفط الداص أىلن فيستهن   ف الدكاص نالداص كالدكاص! كليس  حد أف يت
جمجد، كهل كقط الدكاص أبدان  ج  الداص كنفان كىرفن  فوف هذا نلـه مد كؿ، مف  قؿ 

نجيؿ، كليمرم إف مف جوؿ القسمد اإللويد ف  ا زؿ بحسب شوادة اليقؿ ليب بن 
 جين ناف أكل  كأتـ  الكسكاس ف  هذن المكا ط، كظف أف ا مر لك ناف ب لؼ ما هك

كأكثؽ كأحنـ  يا كيحن! مف أيف يكجب هذا الحنـ? كب م ش ص يثبت هذا الق اص? 
  كنيؼ يثؽ بوذا الكهـ? 

كناف يقكؿ أي ان إف الطبييد تقكؿ: أنا قكةه مف قكل البارلص، مكنجده بوذن ا جساـ 
كاإلفساد المس رة حت  أتىرؼ فيوا بهايد ما  ندم مف النقش كالتىكير كاإلىلح 

الذيف لكالهما لـ ينف ل  أثره ف  ش ص، كال لش ص أثره من ، كناف كجكدم ك دم  
سكاصن، كح كرم ك ياب  كاحدان، كلك بطجت بطؿ ببطلن  ما أنا بن؛ كهذا زايؼه مف 

القكؿ، ك طؿه مف الرأم، كتحنـه مف الظاف؛ كلك احتمؿ إيراد نؿ ما ناف يتنفس بن هذا 
انقبا ن، لناف ذلؾ مرادان فسيحان، كمشر ان كاسيان، كلنف ذلؾ الشي  ف  حاؿ نشاطن ك 

نما أجكؿ ف  هذن  متيذره ليجزم  ف الكفاص بن، ك ف هذن الرسالد تتقجص  نن، كا 
ا نناؼ لنجف  بالحنمد نيؼ دارت اليبارة بوا، كأمننت اإلشارة إليوا، ال  ج  التقى  

يحدث نفسن بذلؾ? اليالـ أبيد  كران لوا كبجكغ الهايد منوا، كمف يقدر  ج  ذلؾ? كمف 
كأ ج  قجدن كأثقؿ كزنان كأحد  ربان كألطؼ أ را ان كأنثؼ أجرامان كأ جب ترنيبان كأ رب 

ف بج  الهايد ف  دقد  بساطدن مف أف ي ت   جين إنسافه كاحد، كنؿ مف ناف ف  مسنن، كا 
ن؛ هذا ما ال الذهف كحسف البياف كبل د الجفظ، كاستنباط الهامض ف  حا رن ك ايب
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كأنا أ كذ باهلل مف هذن الد كل، كأس لن أف يجومنم  الشنر  ج  ما فتق كشرح، كهدل 
إلين كمنق، كأطجط  جين كندح، فوف الشنر قرعه لباب المزيد، كالمزيد با ثه  ج  الشنر 

ف  جص باليرفاف، كجرل ب ركب البياف  ج  الجساف  -الجديد، كالشنر  فونن  -كا 
 قىر  ف تكاتر النيمد بيد النيمد، كتظاهر الفايدة بيد الفايدة ي

كأما الىكرة ا سطقسيد، فو  اليحده لنؿ ذم حسو بالتناظـ المكجكد فيوا، كالتبايف 
اآل ذ بنىيبن منوا، كلوا انقساـه إل  آحادها، أ ن  أف ىكرة الماص مباينده لىكرة 

ار، فتحديديوا بما يقررها مط  كىوا الوكاص، كنذلؾ ىكرة ا رض م الفده لىكرة الن
 ف  نؿ أسطقسو شديد، كالجفظ ال يىفك، كالمراد ال ينماز 

كأما الىكرة الىنا يد فو  أبيف مف ذلؾ،  نوا مط  كىوا ف  مادتوا بارزةه لجبىر 
 كالسمط كلجميط اإلحساس، نىكرة السرير كالنرس  كالباب كال اتـ كما أشبن ذلؾ 

فو  راجيده إل  اليجـ كالميرفد كتكابيوما فيما يحققوما أك ي دموما كأما الىكرة النفسيد 
 كه  شقيقده لجىكرة اليقجيد بالحؽ 

كأما الىكرة البسيطد فل تلؼ مرانب البسيط ما ييز رسموا إال باإليماص إليوا، فوف 
ال فل طمط ف   بارةو شافيدو  نوا   الحؽ هذا اإليماص سامين فذاؾ، كا 

رنبد فو  باديده لجحس بآثار الطبييد ف  مادتوا، كباديده أي ان لجنفس كأما الىكرة الم
بآثار اليقؿ ف  سيحن  جيوا، كنما أف بيف البسيط كالبسيط فرقان يناد البسيط ينكف بن 

مرنبان، نذلؾ بيف المرنب كالمرنب فرؽه يناد المرنب ينكف بن بسيطان؛ كهذن جمجده 
 تفسيرها ميكز 

فو  أ ت الىكرة المرنبد، كنذلؾ الىكرة الىافيد أ ت  كأما الىكرة الممزكجد
الىكرة البسيطد، كليس هذا تمايزان ف  الجفظ كالجفظ، إذ نانتا متىاحبتيف كلـ تنكنا 

 متياندتيف 
كأما الىكرة اليقظيد فو  مجمك ده مف اإلحساس، لجريانوا  ج  كجداف المشا ر نجوا، 

 كما لوا كبوا 
wي ان متميزةه  ف أ توا، أ ن  اليقظيد،  نوا إ  اص  يفو كأما الىكرة النكميد فو  أ
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، أ ن  أف النايـ قد حيؿ بينن كبيف مثاالت اإلحساس ك كارض النكف  كفتق  يفو
كالفساد، كفتق  جين بابه إل  كجداف ش ص آ ر يجرم نظؿ الش ص مف الش ص، فوف 

ف ناف مف كا دم النفس أكم  إل  ناف ذلؾ مف كادم الطبييد أكم  إل  آثار ا  لط، كا 
ف ناف مف كادم اليقؿ ىرح بحقايؽ الهيب ف   الـ الشوادة إما  نىب التماثيؿ، كا 

ما بيد موجد  ما بالتوذيب أ ن  إما بكقك ن  قيب ذلؾ، كا   بالتقريب كا 
كأما الىكرة الهايبيد كالشاهديد فقد اتىؿ النلـ ف  شرحوا بما تقدـ مف حديث الىكرة 

يبارة  ف الشاهد مقىكرةه  ج  كجداف المشا ر، كاليبارة  ف اليقظيد كالنكميد، كال
الهايب مقىكرةه  ج  ما تهجؽ  ج  المشا ر، كف  الهايب شاهده هك المجحكظ مف 
الهايب، كف  الشاهد  ايبه هك المبحكث  نن ف  الشاهد، فالشاهد  ايبه بكجن، 

كاإللويكف مف  كالهايب شاهده بكجن، حت  إذا استجميا لؾ ننت بوما ف  شيارهما 
الفلسفد هـ الذيف جميكا بيف هذيف النيتيف، ك جكا هاتيف الذركتيف، فتكحدكا  ند ذلؾ 

 ب ىايىوـ، كانسج كا  ف نقايىوـ، فجك قجت: ما هؤالص بشره ننت ىادقان 
 كلقد أحسف الذم قاؿ ف  كىؼ اليىابد حيث كىؼ فقاؿ:

 قػرار توكم بنا أبدان لػشػر  فينا كفيؾ طػبػييده أر ػيده 

 مهجكبد السجطاف ف  ا حرار  لننوا مقػسػكرةه مػ سػكرةه 

 كنفكسوـ تسمك سمك الػنػار  فجسكموـ مف أججوا توكم بوـ

 نفذت بسكرتوا مف ا قطػار  لكال مناز د الجسـك نفكسوػـ

 قد آثركا مف ىالػق اآلثػار   رفكا لركح اهلل فين ف ؿ ما

 ـ طبط الطيف كا حجار ف لؤ   فتنزهكا كتنرمكا كتيظػمػكا

 أركاحوـ كسمكا  ف ا  كار  نز كا إل  البحر الذم منن أتت

 كهذا كىؼه بجي ه باإل افد إل  القـك 
ف ما ما كراص هذا فوناؾ  بر ثقدو بما قرر كقاؿ: كأما الىكرة الجفظيد فو  مسمك ده 

ف نانت ناطقدن ف wجوا حنـ، ك ج  باآللد الت  ه  ا ذف، فوف نانت  جماص فجوا حنـ، كا 
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ما أف ينكف  الحاليف فو  بيف مراتب ثلث: إما أف ينكف المراد بوا تحسيف اإلفواـ، كا 
المراد بوا تحقيؽ اإلفواـ، ك ج  الجميط فو  مكقكفده  ج   اص ما لوا ف  بركزها مف 
نفس القايؿ، ككىكلوا إل  نفس السامط؛ كلوذن الىكرة بيد هذا نجن مرتبده أ رل إذا 

لجحف كاإليقاع بىنا د المكسيقار، فونوا حينيذ تيط  أمكران ظريفد، أ ن  أنوا مازجوا ا
تجذ اإلحساس، كتجوب ا نفاس، كتستد   الناس كالطاس، كتركح الطبط، كتنيـ الباؿ، 

 كتذنر باليالـ المشكؽ إلين، المتجوؼ  جين 
ن باإلملص هذا منتو  نلمن  ج  ما  جقن الحفظ، كلقنن الذهف؛ كلك ناف م  كذان  ن

لناف أقـك كأحنـ، كلنف السرد بالجساف، ال ي ت   ج  جميط اإلمناف ف  نؿ مناف، فوذا 
 هذا 

قاؿ الكزير: هذا بابه ف   ايد اإليفاص كاالستيفاص، كمف يتحنؾ باال تراض  جين فقد 
ىه ، كأبدل ىفحتن بالبوت، كدؿ مف  قجن  ج  الد ؿ، كمف أ لقن  ج  ال جؿ؛ 

 لوذا الرجؿ مقامان  اليان، كال  جب فونن ميكض بوذا  ما فاتن لقد كهب اهلل 
 كقاؿ: أنشدن  ف  ال مر شييان  ريبان، ف نشدتن: 

 طر حيف ي طر ف  مكرد  كمػكرد الػكجػنػات ي 

 إذا سقاؾ دمكع  سػجػد  يسقيؾ مف جفف الجػجػيف

  زؿ أك تظف ا رض تىيد  حت  تظف الشػمػس تػف

 كبفين ثـ سػقػاؾ بػالػيد  ػنفوذا سػقػاؾ بػيػينػ

 ت الدر مف فكؽ الزبرجد  حياؾ بػالػياقػكت تػػق

 قاؿ: أحسنت كاهلل؛ هات زيادةن: فقجت: 
 نذا البنر تنزك حيف يفت وا البيػؿ  ك ذراص تر ك حيف ي ربوا الفحػؿ

 حماليقوا بيضه كأحداقوػا نػجػؿ  تدير  يكنان ف  جػفػكفو نػ نػمػا

 شذكره كدره ليس بينومػا فػىػؿ  ص حػكؿ إنػايوػان ف حباب الػمػا

w تكهمت شييان ليس يدرنن اليػقػؿ  تكهمتوا ف  ن سػوػا فػنػ نػمػا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 361 

 الطفػؿ درجت إليوا مثؿ ما يدرج  إذا اشتبنت رجلم مف سكرة النرل

 كأنشدت آل ر: 
 يستبيجوا تبكؿ مدامان لـ يزؿ  كنـ  ايبو لج مر لك أف أمن

 كآل ر: 
 فجف تجدا  ندم  ج  الجـك مطميا  لكماف  ج  ال مر أك د ػا جيج  

 بنجراف أف يجق  سناها فيتبػيػا  كشبا سنا نارو لػيػؿ نػديمػنػا

  مف ا رض إال رانباف قد أك يا  فما را نا إذ أكقدت فػكؽ ربػكةو 

 مػيػا مساصن فقجنا: داـ ذاؾ لنػا  فوشا إلينا ثـ قػاال: أال انػيػمػا

 آل ر: كأنشدت 
 لهنػت جباؿ شماـو ما سقكن   سقكن  كقالكا ال تهف كلك سقكا

 كأنشدت أي ان: 
 مف أم ش ص  جؿ السنر  الن س ال تدرم كال ال مػر

  مف دأبن اإل راض كالوجر  أسنرن  مف قبؿ شرب  لوا

 ن نوا فػ  نػفػن بػدر  قجت لن كال مر ف  ن سػن

 قيتن  ال مػرليس الذم س  أنت ليمرم ال مر يا سيدم

 آ ر: 
 ف ار ل  اهلل ف  ترنن  ترنت النبيذ  هؿ النبيذ

  أركح كأ دك إل  سفنن  كقد ننت قدمان بن ميجبان 

 فقاؿ: قد جرل هذا أي ان  ج  التماـ  ا تـ مججسنا بد اص الىكفيد 
فقجت: سميت ابف سميكف يد ك ف  الجامط ف  آ ر مججسن كيقكؿ: الجوـ اجيؿ قكلنا 

wباليمؿ، ك مجنا محققان لألمؿ، كال ت ايقنا فيما نتحكؿ بن، كنتقجب لؾ فين،  مكىكالن 
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كننؼ  جينا بسترؾ، كسك نا برؾ، كألومنا شنرؾ، ك فؼ  ج  أفكاهنا ذنرؾ، 
 كا ىىنا بيد ذلؾ بما هك أليؽ بذلؾ؛ الجوـ اسمط كاستجب كقرب  كانىرفت 

  اللٍلة الثامنة والثالثىناللٍلة الثامنة والثالثىن

أحؽ مف  -أ ج  اهلل نجمتن، كأداـ  بطتن، ككال  نيمتن  -كجرل ليجدن بح رة الكزير 
حديث ابف يكسؼ كما  -د   لن، كأشرؼ مف بكه  بن، كأنمؿ مف شكهد ف   ىرن 

 هك  جين مف  ثاثتن كرثاثتن، ك يارتن ك ساستن 
، كالشؾ أف الكزير مطجطه  جين،  ارؼه بن   فقجت لن:  ندم حديثه

حسف بف  ج و القا   التنك   قاؿ: ننت ف  قاؿ: ماذاؾ? قجت: حدثن  أبك  ج  ال
الىحبد إل  همذاف سند تسطو كستيف، كننا جما دن كفينا ابف حرنبار أبك محمد، كناف 

قاؿ البف شاهكين:  -برد اهلل م جين  -ف  جنبن ابف يكسؼ، فاتفؽ أف   د الدكلد 
نا نجيؿ لؾ ف يوا ميكند، سر إل  ابف حرنبار كقؿ لن: ينبه  أف تسير إل  البىرة، كا 

فقد طاؿ مقامؾ  ندنا، كتكال  تبرمنا بؾ، كتبرمؾ بنا، كليس لؾ بح رتنا ما تحبن 
كتقترحن، كالسلمد لؾ ف  بيدؾ  نا قبؿ أف يف   ذلؾ إل  تهيرنا  كنلمان ف  هذا 

 النكع 
قاؿ: كنفذ أبك بنر كمين آ ر مف المججس يشود التبجي  كا داص، كيسمط الجكاب 

فجق  ابف حرنبار كشافون  -رسـو ناف ميوكدان ف  مثؿ هذا الباب   ج  -كاالبتداص 
بالرسالد  ج  التماـ؛ فقاؿ أبك محمد لما سمط: ا مر لجمجؾ، كال  لؼ  جين؛ كليمرم 
إف الناس بجدكدهـ ينالكف حظكظوـ، كبحظكظوـ يستديمكف جدكدهـ؛ كلك كفقت ما 

مف أنا أشرؼ منن، كلنف المقادير ناف  جيبان، فقد ناؿ مف هك أنقص من ، كبج  المن  
 البد، كليس لإلنساف  نوا مرتحؿ؛ كقد قيؿ: مف ساكر الدهر  جب، كلنف أيوا الشي  

ل  حاجد: أحب أف تبج  المجؾ نجمدن  ن   قاؿ: هاتوا؛ قاؿ: تقكؿ لن: أنا ىايره إل  ما 
س ، رسمت، كممتثؿه ما أمرت، بيد أف تق   ل  كطران ف  نفس ، قد تقطط  جين نف

كذاؾ أف تتقدـ فيقاـ  بد اليزيز بف يكسؼ بيف اثنيف فيىفيانن مايتيف، كيقكالف لن: إذا 
wلـ تبذؿ جاهؾ لمتجوؼ، كال  ندؾ فرجه لمنركب، كال بره ل ييؼ، كال  طاصه لسايؿ، كال 
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جايزةه لشا ر، كال مر  ن لمنتجط، كال م كلن ل يؼ، فجـ ت اطب بسيدنا، كتقبؿ لؾ اليد، 
ذا طجيت?? قاؿ ابف شاهكين: فقبؿ أف لقيت المجؾ أفىق لن الذم ناف مي  كيقاـ لؾ إ

مشرفان  ج   فجما د جت الدار  رؼ، فقاؿ:  ج  بن، فح رتن كابف يكسؼ قا ده بيف 
يدين  ج  رسمن  فقاؿ ل : هات الجكاب  ما نفذت فين؛ فقجت: الجكاب  ندؾ، فقاؿ: 

بالجكاب? قاؿ: فتجكيت حياصن مف ابف ما أ جب هذا! أنت حمجت الرسالد كأطالب  يرؾ 
يكسؼ، فقاؿ: هات يا هذا الحديث بفىن، فكاهلل ال أقنط إال بن، ما هذا التكان  

كالتناسؿ، فنرهت الججاج، فسردتن  ج  كجون، كلـ أ ادر منن حرفان، كابف يكسؼ يتقدد 
ترل يا أبا ف  إهابن، كيتهير كجون  ند نؿ لفظدو تمر بن، ف قبؿ  جين المجؾ كقاؿ: نيؼ 

القاسـ النيس? فقاؿ: يا مكالنا، إنما أنا أق   الحاجد بؾ، فوذا لـ تق وا نيؼ أنكف? 
 فوف الحكايى نجوا إليؾ 

قاؿ: ىدقت، أنا ال أق   حاجدن لؾ،  نؾ ال تقىد بوا كجن اهلل، كال تبه  بوا 
نما ترتش   جيوا، كتىانط بوا، كتجيجن  باب ان مف أبكاب منرمد، كال تحفظ بوا مركصة، كا 

تجارتؾ كأرباحؾ، كلك ننت أ جـ أنؾ تق   حاجدن هلل أك لمنرمدو أك لرحمد كرقدو لناف 
ذلؾ سولن  ج ، ك فيفان  ندم، لننؾ ميركؼ المذهب ف  الطمط كالحيجد، كجر النار 
إل  قرىؾ، كشرهؾ ف  جيط أحكالؾ؛ كليس الذنب لؾ، كلنف لمف رآؾ إنسانان كأنت 

 نجبه 
فونن ناف أ س  جؽ اهلل، كأنتف الناس، كأقذر الناس، ال  -هلل قكلن ىدؽ ا -كىدؽ 

 منظر كال م بر 
كنانت أمد مهنيدن مف أهؿ البي اص، كأبكن مف أسقاط الناس، كنش  مط أشنالن، كناف ف  
منتب الرب    ج  أحكاؿو فاحشد، ككرؽ زمانان، ثـ إف الزماف نكن بن، كنبن  جين، كمثؿ 

وكره كبطكف؛ كنما يسقط الفا ؿ إذا  اندن الجد، نذلؾ يرتفط هذا ينكف، كا ياـ ظ
نن لمف الهريب   الساقط إذا سا دن الجد فوذا هذا؛ فقاؿ: ما ناف هذا الحديث  ندم، كا 
wثـ قاؿ: نيؼ  برؾ ف  الفتند الت   ر ت كانتشرت، كتفاقمت كتياظمت? فناف مف 
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  رها الجكاب:  بر مف شود أكلوا، ك رؽ ف  كسطوا، كنجا ف  آ
  

 قاؿ: حدثن  فوف ف  ركايتن كسما ن تبىرةن كتيجبان، كزيادةن ف  التجربد 
كقد قيؿ: تجارب المتقدميف، مرايا المت  ريف، نما يبىر فيوا ما ناف، يتبىر بوا فيما 

 سينكف، كالشا ر قد قاؿ: 

 ناسه نناسو كأياـه ن ياـ  كالدهر آ رن شبنه ب كلن

ه  تيرفؾ ال ط  كالىكاب منوا لتنكف  ج  أهبدو ف  كليس مف حادثدو ما يدو إال ك 
ف ناف ال يق  نؿ الكقايد،  قدامؾ كننكلؾ، كقب ؾ كبسطؾ، كهذا كا  أ ذؾ كترنؾ، كا 

 فونن ال يجق  ف  التوجند نؿ اإللقاص 
ناف أكؿ هذن الحادثد الفظييد البشيد الت  حيرت اليقكؿ ككلوت ا لباب، كسافر  نوا 

ذا أراد اهلل  التكفيؽ، كاستكل   جيوا ال ذالف، ك دمت فين البىاير، ش صه نل ش ص، كا 
ذا شاص أف يىهر  ظيمان قدر، لن ال جؽ كا مر،  تيال  ذنرن أف ييظـ ىهيران فيؿ، كا 

كال ميقب لحنمن، كال راد لق اين، كال ىارؼ لقدرن؛ كقدرة اإلنساف محدكدة، كاستطا تن 
ؿ ما جاكز هذا الحد كهذا التناه  فوك متناهيد، كا تيارن قىير، كطاقتن ميركفد؛ كن

الذم يجرم  ج  اإلنساف شاص أك أب ، نرن أك ر  ، كها هنا يفزع إل  اهلل مف نازؿ 
 المنركن، كحادث المحذكر 

كذاؾ أف الرـك توايجت  ج  المسجميف، فسارت إل  نىيبيف بجمطو  ظيـ زايدو  ج  ما 
ف كستيف، ف اؼ الناس بالمكىؿ  ود  ج  مر السنيف، كناف هذا ف  آ ر سند اثنتي

كما حكلوا، كأ ذكا ف  االنحدار  ج  ر بو قذؼ ف  قجكبوـ، لينكف سببان لما ىار إلين 
ا مر؛ كماج الناس بمديند السلـ كا طربكا، كتقسـ هذا المكج كاال طراب بيف 
ال اىد كاليامد؛ كىارت اليامد طايفتيف، طايفد ترؽ لجديف كلما دهـ المسجميف، 

يظـ ذلؾ فرقان مما ينتو  إلين، بيد ما يؤت   جين؛ كطايفدن كجدت فرىتوا ف  كتست
 الييث كالفساد، كالنوب كالهارة بكساطد التيىب لجمذهب 

wكافترقت ال اىد أي ان فرقتيف: فرقدن أحبت أف تنكف لجناس حميده لإلسلـ، كنوكضه إل  
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 ف هذا الحديث، النومانن الهزك، كانبياثه ف  نىرة المسجميف، إذ قد أ رب السجطاف 
ف  القىؼ كاليزؼ، كا  را ن  ف المىالق الدينيد، كال يرات السياسيد؛ كطايفدن 
ا تارت السنكف كاإلقباؿ  ج  ما هك أحسـ لمادة الكثكب كالويى، كأقطط لشهب 

الشا ب، كأقمط ل لؼ المتوـ؛ فوف اال تلؼ إذا  رض  ف  مك ط االتفاؽ، كالتبس 
كالنبار؛ كبمثؿ هذا فتحت البلد، كمجنت الحىكف، كأزيجت النيـ،  ا مر  ج  الىهار

، كأبيدت ا مـ؛ كنيكذ باهلل مف   ب اهلل كمما قرب  كأريقت الدماص، كهتنت المحاـر
ذا أراد اهلل أمران نثر بكا ثن، كفرؽ نكابثن   مف س ط اهلل؛ كا 

سلمان، كامحمدان، كلما اشتيجت النايرة، كاشتهجت الثايرة، ىاح الناس: النفير الن فير، كا 
كاىكمان، كاىلتان، كاحجان، كا زكان، كاأسران، ف  أيدم الرـك كالطهاة  كناف  ز 

الدكؿ قد  رج ف  ذلؾ ا كاف إل  النكفد لجىيد، ك  راضو  ير ذلؾ؛ فاجتمط الناس 
 ند الشيكخ كا ماثؿ كالكجكن كا شراؼ كاليجماص، كنانت النيد بيد حسند، كلجناس ف  

ظؿ السجطاف مبيته كمقيؿ، يستيذبكف كردن، كيستسوجكف ىدرن،  جكا، ك جكا، كقالكا: 
اهلل اهلل، انظركا ف  أمر ال يفاص كأحكاؿ الفقراص؛ كا  بكا هلل كلدينن؛ فوف هذا ا مر إذا 

تفاقـ تيدل  يفاصنا إل  أقكياينا، كبطؿ رأم نبراينا ف  تدبير ىهراينا؛ كالتدارؾ 
ـ، إف لـ نذب  نن  جب النفر، كهك ا مف كالسنكف إف لـ يحفظا، كاجب، كهك اإلسل

فوك ال كؼ كالبلص كذهاب الحرث كالنسؿ، كف يحد الكلد كا هؿ  فسنف المشاي  
منوـ، كطيبكا أنفسوـ، كقككا منتوـ كك دكهـ أف يرتيكا فين متفقيف، كيجتميكا  جين 

: أبك تماـ مجتوديف، كيست يركا اهلل  ار يف؛ كانىرؼ الناس  نو ـ، كاجتمط القـك
الزينب ، كمحمد بف ىالق بف شيباف، كابف ميركؼ القا  ، كابف  ساف القا  ، 

كابف أيكب القطاف اليدؿ كأبك  -كناف مف نبار الشوكد ف  سكؽ يحي  -كابف منـر 
بنر الرازم الفقين، ك ج  بف  يس  كاليكام  ىاحب الزبيرم، كابف رباطو شي  النرخ، 

يد كلساف الجما د، كابف آدـ التاجر، كالسالكس  أبك محمد، ك يرهـ ممف كنايب الشي
يطكؿ ذنرهـ؛ كتشاكركا كتفاك كا، كقجبكا ا مر، كشيبكا القكؿ؛ كىكبكا كىيدكا، 

wكقربكا كبيدكا كالت ـ لوـ مف ذلؾ أف ت رج طايفده كراص ا مير ب تيار إل  النكفد كتجقان 
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االهتماـ؛ كأف ال كؼ قد  جبوـ، كأف الذ ر قد  كتيرفن ما قد شمؿ مديند السلـ مف
مجنوـ؛ كأنوـ يقكلكف: لك ناف لنا  جيفده أك أميره أك ناظره سايسه لـ يفض ا مر إل  
هذن الشنا د؛ كأف أمير المؤمنيف المطيط هلل إنما كالن ما كراص بابن ليتيقظ ف  ليجن، 

يان ما ييكد بمراشد الديف، كمنافط متفنران ف  مىالق الر ايا، كينفذ ف  نوارن آمران كناه
ال فل طا د؛ كنلمان  ج  هذا الطابط، كف  هذا النسى؛ فاتفؽ  الدانيف كالقاىيف كا 
جماعه  ج  ىريمد الرأم ف  الحرند إل  النكفد، منوـ أبك نيب ا نىارم، كأبك 

، ك ج  بف  يس ، كاليكام ، كابف حساف القا   ىاحب الكقكؼ،  الحسف مدرة القـك
بك أحمد الجرجان  القا   البجي ، كابف سيارو القا   أبك بنر، كأبك بنر الرازم  كأما كأ

 جيؿ، فونن ذنر ما بن مف كجط النقرس، كاستيف  
كأما أبك سييد السيراف ، فونن ذنر  يفان كسنان، كقاؿ: أنا أ يف ف  هذن النايبد بوقامد 

لهفير، كسارت الجما د إل  النكفد، رجؿو ججدو مزاح اليجد بالفرس كالسلح، كقيد الجـ ا
كلحقت  ز الدكلد ف  التىيد، كانتظرتن؛ فجما  اد قامت ف  كجون كاست ذنت ف  
 -الكىكؿ إلين  ج   جكةو كسنكف باؿ كقجد شهؿ؛ فجـ يجتفت إليوـ، كال  اج  جيوـ 

ثـ قيؿ لن:  -كناف كافر الحظ مف سكص ا دب، قجيؿ التحاش  مف أهؿ الف ؿ كالحنمد 
ف القـك كردكا ف  موـو ال يجكز التهافؿ  نن، كاإلمساؾ دكنن، ف ذف لوـ بيف المهرب إ

 كاليتمد، فججسكا بح رتن نما اتفؽ مف  ير ترتيب، فقاؿ: تنجمكا 
فقاؿ أبك الكفاص الموندس  ب  بنر الرازم: تنجـ أيوا الشي ، فونؾ ر ا الجما د، كمقنط 

 اليىابد 
م ال مكهبد إال منن، كال بجكل إال بق اين، ال مفزع إال إلين، فقاؿ أبك بنر: الحمد هلل الذ

لين المىير، كىج  اهلل  كال يسر إال فيما يسرن، كال مىجحد إال فيما قدرن؛ لن الحنـ كا 
 ج  سيدنا محمد رسكلن المبيكث، إل  الكارث كالمكركث؛ أما بيد، فوف اهلل تيال  قد 

ب  ف الحريـ كاإلسلـ كالمسجميف ف  حض  ج  الجواد، كأمر بو زاز الديف، كالذ
الدهر الىالق، كالزماف المطميف؛ فنيؼ إذا ا طرب الحبؿ كانتنثت مريرتن، كأبرز 

wمىكنن، ك رم حريمن باالستباحد؛ كينؿ جانبن بال يـ، ك ي ط منارن بالر ـ، كقىد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 367 

ؿ   باص رننن بالودـ، كأنت أيوا المكل  مف كراص سدة أمير المؤمنيف المطيط هلل، كالحام
موماتن، كالناهض ب ثقاؿ نكايبن كأحداثن؛ كالمفزع إليؾ، كالميكؿ  جيؾ، فوف ناف منؾ 

ف ناف منؾ تكافو كتقىيرو فما  جده كتشميره فما أقرب الفرج مما قد أظؿ كأز ى، كا 
أىيبن مف  طب? كما أبيدن مف شيب!! كقد جيناؾ نحقؽ  ندؾ ما بجهؾ مف تكسط 

كما كاالها، كأف الناس قد ججكا  ف أكطانوـ، كفتنكا ف   هذن الطا يد أطراؼ المكىؿ
نما هـ  أديانوـ ك يفكا  ف حقيقد إيمانوـ؛ لجر ب الذم أذهجوـ، كال كؼ الذم كهجوـ؛ كا 

بيف أطفاؿو ىهار، كنساص  ياؼ، كشيكخو قد أ ذ الزماف منوـ، فوـ أرضه لنؿ 
، كسكص ت تيوـ ف  القراع كاط ص، كنوبه لنؿ يد؛ كشباب ال يقفكف ليدكهـ لقجد سلحوـ

كالدفاع؛ كنحف نسيجؾ أف تتك   ف  أمد محمدو ىج  اهلل  جين كسجـ ما يزلفؾ  ندن، 
 كينكف لؾ ف  ذلؾ ذ ره مف شفا تن كبحتيار مطرؽ 

ثـ اندفط  ج  بف  يس  فقاؿ: أيوا ا مير، إف الىهير يتدارؾ قبؿ أف ينبر، فنيؼ 
قد  سا كنبر  كاهلل إف بنا إال أف يظف أهؿ يجكز أال يستقبؿ بالجد كاالجتواد كهك 

الجبؿ كأذربيجاف ك راساف أنن ليس لنا ذابه  ف حريمنا، كال ناىره لديننا، كال حافظه 
لبي تنا، كال مفرجه لنربتنا، كال مف يومن ش صه مف أمكرنا، فاهلل اهلل، ال تجرف  جينا 

ؾ، ك زؾ كسجطانؾ، شماتتوـ بنا، ك ذ ب يدينا بقكتؾ، كحسف نيتؾ، كحميد طكيت
كأكليايؾ كأ كانؾ، كانتب قبؿ هذا إل   دة الدكلد بما يبيثن  ج  حفظ أطرافن، كحراسد 

 أننافن، مط استطلع الرأم مف جوتؾ، كمطاليد أمير المؤمنيف برأيؾ كمشكرتؾ 
فايدةه  -أطاؿ اهلل بقاص ا مير  -ثـ رفط ا نىارم رأسن كقاؿ: ليس ف  تنرير النلـ 

ليف ناف اإليجاز ف  هاذ الباب ال ينف ، فاإلطناب فين أي ان ال يهن ، كاهلل لك نبيرة، ك 
نو ت بنا كنحف أحراضه نما ترل ال نقجب م ىرة بنؼ، كال نرم  دحركجدن بيد، كال 

نيرؼ سلحان إال باالسـ، لنو نا كسرنا تحت رايتؾ، كتىرفنا بيف أمرؾ كنويؾ، 
  مثؿ ذلؾ أحداثنا كأكالدنا الجذيف ربيناهـ بنيمتؾ، كفديناؾ ب ركاحنا  نان بؾ، كبيثنا  ج

ك رجناهـ ف  أيامؾ، كاد رناهـ لجنكازؿ إذا قامت، كالحكادث إذا ترامت، فوف ناف ف  
wالماؿ قجده ف ذ مف مكسرنا كممف لن ف ؿ ف  حالن، فونن يفرج  نن طا دن لؾ، كطميان 
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 فيما  ند اهلل مف الثكاب 
ت لجدكلد  زان، إال  ف اهلل تيال  قد ذ رؾ لجمسجميف ننزان، كقاؿ اليكام : كاهلل ما سمي

كجيؿ لوـ  ج  يديؾ كبتدبيرؾ راحدن كفكزان، كلـ يير ؾ لوذن الفادحد إال لي ىؾ 
بانفراجوا  ج  يدؾ كيبق  لؾ بوا ذنران يطبؽ ا رض كيبج  أمراص  راساف كمىر 

  كالحجاز كاليمف فيىيبوـ الحسد  ج  ما هي  اهلل لؾ منوا
فقاؿ: أيوا  -كناف منبسطان مين لقديـ  دمتن  -كنظر ب تيار إل  ابف حساف القا   

القا  ، أنت ال تقكؿ شييان? قاؿ: أيوا ا مير، كما القكؿ ك ندؾ هؤالص اليجماص، 
ف سحابت  ال تبؿ  ج  بللوـ:  ف سراج  ال يزدهر ف  شمسوـ، كا  كالمىاقط ا لباص؛ كا 

ف مينكا، كليس قداموـ إماـ، كال كراصهـ إماـ؛ لنن  أقكؿ: ما كقد قالكا ف نيمكا، كجركا 
جشمنا إليؾ هذن النجؼ إال لتنظر  ج   يؼ أرناننا، ك جك أسناننا كقجد أ كاننا،  نا 
 رأيناؾ أهلن لجنظر ف  أمرنا، كاالهتماـ بحالنا، كبما ييكد نفين  ج  ىهيرنا كنبيرنا 

ن البلد، كلقد أشرفت  جين، كفنرت فين، كما فقاؿ  ز الدكلد: ما زكل  ن  ما طرؽ هذ
أحببت تجشـ هذن الطايفد  ج  هذا الكجن  كما أ جبن  هذا التقريط مف الىهير 

كالنبير، كما ناف يجكز ل  أف أنيس  ج  هذن النارثد، كأنيـ بالييش ميوا، كليمرم 
شديد، كتكبي ه  إف الهفجد  جينا أ جب، كالسوك فينا أ مؿ، كلنف فيما رنبتمكن من  توجيفه 

ننـ  ف هذا المججس لمما يتوادل حديثن بالزايد كالناقص، كالحسف كالقبيق، كا  ، كا  فاحشه
لتظنكف أننـ مظجكمكف بسجطان   جينـ، ككاليت   مكرنـ؛ نل، كلنف نما تنكنكف يكل  

 جنيـ؛ هنذا قكؿ ىاحب الشرييد فينا كفينـ؛ كاهلل لك لـ تنكنكا أشباه  لما كليتنـ، 
 أن  نكاحدو مننـ، لما جيجت قيمان  جينـ؛ كلك  ل نؿ كاحد منا بييب نفسن ليجـ كلكال

أنن ال يسين ك ظ  يرن، كتوجيف سجطنن؛ أيظف هذا الشي  أبك بنر الرازم أنن   ير 
 الـو بنفاقن، كال  ارؼو بما يشتمؿ  جين مف  يرن كشرن؛ يجقان  بكجنو ىجب، كلسافو 

البىرم ييظ الحجاج بف يكسؼ، أك كاىؿ بف  طاص هدار يرل مف نفسن أنن الحسف 
ي مر بالميركؼ، أك ابف السماؾ يرهب الفجار؛ هذا قبيق، كلك سنت  ف هذا لناف  يان 
wك جزان؛ جزل اهلل أبا  بد اهلل شي نا  يران حيف ججس، كنذلؾ أحسف اهلل  نا مناف ة أب  
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كقؼ؛ كأما أنت يا أبا الحسف سييدو السيراف ، فونن لك  جـ أف فيـ مسا دتؾ رشدان لما ت
فكحؽ أب  إن   حب لقاصؾ، كأكثر قربؾ، كلكال ما يبجهن   -يريد  ج  بف  يس   -

نبابؾ  ج  نتابؾ ف  القرآف، لهجبتؾ  ج   مف ملزمتؾ لمججسؾ، كتدريسؾ لم تجفتؾ، كا 
ده زمانؾ، كالستنثرت مما قؿ حظ  منن ف  هذن الحاؿ الت  أنا مدفكعه إليوا، فونوا كاز 
 ج  هك النفس، كطا د الشيطاف، كمناز د ا نفاص، كجمط الماؿ، كأ ذن مف حيث 

ل  اهلل أفزع ف  قجيؿ أمرم  يجب أك ال يجب، كتفرقتن فيمف يستحؽ كمف ال يستحؽ، كا 
 كنثيرن، إذا شيتـ 

: لقد شاهدت مف -كهك الذم شرح ل  المججس مف أكلن إل  آ رن  -قاؿ ل  أبك الكفاص 
ذلؾ المججس المنىكر ف  جدن كشوامتن، كثبات قجبن كقكة لسانن، مط   ز الدكلد ف 

 بحقو لذيذو كلثهدو حجكة 
قاؿ: كلقد قجت لن بيد ذلؾ: أيوا ا مير، ما ظننت أنؾ إذا  جيت رداصؾ كنز ت 

حذاصؾ تقكؿ ذلؾ المقاؿ، كتجكؿ ذلؾ المجاؿ، كتناؿ ذلؾ المناؿ، لقد انىرؼ ذلؾ 
كتيظيـو بال ، كلقد تداكلكا لفظؾ، كتتبيكا ميانيؾ، كتشاحكا  الرهط  ج  هيبدو لؾ شديدة،

ال بيد   ج  نظمؾ، كقالكا: ما ينبه   حدو أف يس ص ظنن ب حدو إال بيد ال برة كاليياف، كا 
الشوادة كالبياف؛ أهذا يقاؿ لن مت جؼ أك ناقص? هلل درن مف ش ص! كهلل أبكن مف فت ن 

حمدكا  -أ ن   ز الدكلد  -كا  ف المسير إلين مدرن! كلما بج  هذا المججس الذيف قيد
 اهلل تيال ، ك جمكا أف ال يرة نانت قريند ا تيارهـ 

قاؿ الكزير: قرأت ما دكنن الىاب  أبك إسحاؽ ف  التاج  فما كجدت هذا الحديث فين  
قجت: ليجن لـ يقط إلين، أك ليجن لـ ير التطكيؿ بن، أك ليجن لـ يست ؼ ذنر  ز الدكلد 

ا الكجن  قاؿ: هذا ممنف؛ فوؿ سميت ف  أياـ الفتند بهريبد? قجت: نؿ ما ننا  ج  هذ
فين ناف  ريبان بدييان،  جيبان شنييان، حىؿ لنا مف اليياريف قكاد، كأشورهـ ابف نبركين، 
كأبك الدكد، كأبك الذباب، كأسكد الزبد، كأبك ا ر د، كأبك النكابق، كشنت الهارة، كاتىؿ 

 ريؽ حت  لـ يىؿ إلينا الماص مف دججد، أ ن  النرخ النوب، كتكال  الح
wفمف  ريب ما جرل أف أسكد الزبد ناف  بدان ي كم إل  قنطرة الزبد كيجتقط النكل 
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كيستطيـ مف ح ر ذلؾ المناف بجوكو كليب، كهك  رياف ال يتكارل إال ب رقد، كال يؤبن 
لما كقيت الفتند، كفشا  لن، كال يبال  بن، كم    ج  هذا دهر، فجما حجت النفرة أ ن 

الورج كالمرج، كرأل هذا ا سكد مف هك أ يؼ منن قد أ ذ السيؼ كأ مجن، طجب سيفان 
كشحذن، كنوب كأ ار كسجب، كظور منن شيطافه ف  مسؾ إنساف، كىبق كجون، 

ك ذب لفظن، كحسف جسمن، ك شؽ ك شؽ، كا ياـ ت ت  بالهرايب كاليجايب، كناف 
كا ظن: الميتبر نثير، كالميتبر قجيؿ  فجما د   قايدان الحسف البىرم يقكؿ ف  م

كأطا ن رجاؿه كأ طاهـ كفرؽ فيوـ، كطجب الرآسد  جيوـ، ىار جانبن ال يراـ، كحمان ال 
 ي اـ 

مط شرن كلينتن، كسفنن لجدـ، كهتنن لجحرمد، كرنكبن  -فمما ظور مف حسف  جقن 
أنن اشترل جاريدن نانت ف   -لجفاحشد، كتمردن  ج  ربن القادر، كمالنن القاهر 

الن اسيف  ند المكىج  ب لؼ دينار، كنانت حسناص جميجد، فجما حىجت  ندن حاكؿ 
منوا حاجتن، فامتنيت  جين، فقاؿ لوا: ما تنرهيف من ? قالت: أنرهؾ نما أنت  فقاؿ 
لوا: فما تحبيف? قالت: أف تبيين ، قاؿ لوا: أك  يره مف ذلؾ أ تقؾ كأهب لؾ ألؼ 

قالت: نيـ، ف  تقوا كأ طاها ألؼ دينار بح رة القا   ابف الدقاؽ  ند مسجد دينار? 
ابف ر باف فيجب الناس مف نفسن كهمتن كسماحتن، كمف ىبرن  ج  نلموا، كترؾ 

 مناف توا  ج  نراهتوا، فجك قتجوا ما ناف أت  ما ليس مف فيجن ف  مثجوا 
ت: كمت  سجمت? جاصت النوابد قاؿ الكزير: هذا كاهلل طريؼ، فما ناف آ ر أمرن? قج

إل  بيف السكريف كشنكا الهارة كانتسحكا ما كجدكا ف  منزل  مف ذهب كثيابو كأثاث، 
كما ننت ذ رتن مف تراث اليمر؛ كجردكا السنانيف  ج  الجاريد ف  الدار يطالبكنوا 
 بالماؿ، فانشقت مرارتوا، كدفنت ف  يكموا، كأمسيت كما أمجؾ مط الشيطاف فجرة، كال

 مط الهراب نقرة 
إنما نثرت  -كفقؾ اهلل ف  جميط أحكالؾ، كناف لؾ ف  نؿ مقالؾ كفيالؾ  -أيوا الشي  

بالقجـ ما الؽ بن؛ ف ما الحديث الذم ناف يجرم بين  كبيف الكزير فناف  ج  قدر الحاؿ 
بط كالكقت كالكاجب؛ كاالتساع يتبط القجـ ما ال يتبط الجساف، كالركيد تتبط ال ط ما ال تت w
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اليبارة، كلما ناف قىدم فيما أ ر ن  جيؾ، كألقين إليؾ، أف يبق  الحديث بيدم 
ىلحو يحسف مين المهزل، كتنجؼو  كبيدؾ، لـ أجد بدان مف تنميؽو يزداف بن الحديث، كا 
يبج  بالمراد الهايد، فجيقـ اليذر  ندؾ  ج  هذا الكىؼ، حت  يزكؿ اليتب، كيستحؽ 

 الحمد كالشنر 

  عة والثالثىنعة والثالثىناللٍلة التاساللٍلة التاس

كقاؿ الكزير ليجد: ييجبن  الجكاب الحا ر، كالجفظ النادر، كاإلشارة الحجكة، كالحرند 
 الر يد، كالنهمد المتكسطد، ال نازلدن إل  قير الحجؽ، كال طافحدن  ج  الشفد 

فناف مف الجكاب: اقتراح الش ص  ج  النماؿ سوؿ، كلنف كجدانن  ج  ذلؾ ىيب، 
 الحسيد، كنيؿ المتمن  ف  الفرىد المحشكة بالحيجكلد   ف التمن  ىفك النفس

يجاز الجفظ كبجكغ  كقد قاؿ المداين : أحسف الجكاب ما ناف حا ران مط إىابد المين  كا 
 الحجد 

كقاؿ أبك سجيماف شارحان لوذا: أما ح كر الجكاب فجينكف الظفر  ند الحاجد، كأما 
 الحجد فجينكف حسمان لجمياك د  إيجاز الجفظ فينكف ىافيان مف الحشك، كأما بجكغ

قاؿ: ما أحسف ما كشق هذن الفقرة بوذن الشذرة! كحن  المداين  قاؿ: قاؿ مسجمد بف 
 بد المنؿ: ما مف ش ص يؤتان اليبد بيد اإليماف باهلل أحب إل  مف جكابو حا ر، فوف 

 الجكاب إذا تيقب لـ ينف لن كقط 
شب أف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ كحن  المداين  بوسنادن  ف  بد الرحمف بف حك 

قاؿ ليمرك بف ا هتـ التيم : أ برن   ف الزبرقاف بف بدر، فقاؿ: مطاعه ف  أدنين، 
شديد اليار د، مانطه لما كراص ظورن  فقاؿ الزبرقاف: يا رسكؿ اهلل، إنن لييجـ من  أنثر 

مر المركصة،  يؽ مف هذا، كلننن حسدن ، فقاؿ  مرك: أما كاهلل يا رسكؿ اهلل إنن لز 
اليطف، لييـ ال اؿ، أحمؽ الكالد، كما نذبت ف  ا كل ، كلقد ىدقت ف  ا  رل، كلقد 
ر يت فقجت أحسف ما  جمت، كس طت فقجت أسكأ ما  جمت  فقاؿ رسكؿ اهلل ىج  

ف مف الشير لحنمان"   اهلل  جين كسجـ : "إف مف البياف لسحران كا 
wـ كالرسـ المفيد  ج  أربيد أ رب: سحره  قج ، كقاؿ أبك سجيماف: السحر بالقكؿ ا  
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كهك ما بدر مف النلـ المشتمؿ  ج   ريب المين  ف  أم فف ناف؛ كسحره طبيي ، 
كهك ما يظور مف آثار الطبييد ف  اليناىر المتوييد كالمكاد المستجيبد، كسحره 

 ف ىنا  ، كهك ما يكجد ب فد الحرنات المباشرة، كتىريفوا ف  الكجكن ال فيد 
ا بىار المحدقد، كسحره إلو  كهك ما يبدك مف ا نفس النريمد الطاهرة بالجفظ مرة، 

كبالفيؿ مرة  ك رض نؿ كاحدو مف هذن ال ركب كاسط، كنؿ حذؽو كموارةو كبجكغ قاىيدو 
، كىاحبن ساحره   ف  نؿ أمر هك سحره

ـ، فقاؿ لن سييد كقاؿ المداين : نظر ثابت بف  بد اهلل بف الزبير إل  أهؿ الشاـ فشتمو
بف  ثماف بف  فاف، أتشتموـ  نوـ قتجكا أباؾ? فقاؿ: ىدقت، كلنف المواجريف 

كا نىار قتجكا أباؾ  كقاؿ  بد المجؾ بف مركاف لثابت بف  بد اهلل بف الزبير: أبكؾ 
ناف أ جـ بؾ حيف شتمؾ، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، أتدرم لـ ناف يشتمن ? إن  نويتن 

مند كأهؿ المديند، فوف اهلل ال ينىرن بوما، كقجت لن، أما أهؿ مند  أف يقاتؿ ب هؿ
ف  رجكا رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ كأ افكن، ثـ جاؤا إل  المديند ف  رجوـ منوا 

 كشردهـ 
كناف النب  ىج  اهلل  جين  -كهك جد  بد المجؾ  -فيرض بالحنـ بف أب  الياص 

 كسجـ نفان 
 ثماف حت  قتؿ بينوـ، لـ يركا أف يدفيكا  نن  فقاؿ لن  بد  كأما أهؿ المديند ف ذلكا

 المجؾ: لحاؾ اهلل 
كقاؿ  بد الرحمف بف  الد بف الكليد لمياكيد: أما كاهلل لك ننت بمند ليجمت، فقاؿ 

مياكيد: ننت أنكف ابف أب  سفياف ينشؽ  ن  ا بطق، كننت أنت ابف  الد منزلؾ 
 أجياد، أ لن مدرة، كأسفجن  ذرة 

 -كقاؿ المداين : قاؿ ابف ال حاؾ بف قيس الفورم لوشاـ بف  بد المجؾ قبؿ أف يمجؾ 
يابف ال ليؼ، لـ تطيؿ شيرؾ كقميىؾ? قاؿ أنرن أف أنكف  -كهك يكميذ  لـه شابه 

 نما قاؿ الشا ر: 

w  كشر  راسو ف  قريشو مرنبا  قىير القميص فاحشه  ند بيتن
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 بف الحنـ، هجا بن ال حاؾ ابف قيس  قاؿ: كهذا الشير  ب   الدو مركاف
كحن  أي ان، قاؿ: مر  طاص بف أب  ىيف  بيبد الرحمف بف حساف ابف ثابتو ك طاصه 
 ج  فرسو لن؛ فقاؿ لن  بد الرحمف: يا  طاص، لك كجدت زماـ زؽ ال مر  اليان ما ننت 

وف تىنط بن? قاؿ: ننت آت  بن دكر بن  النجار ف  رفن فونن  الده مف  كالوـ، ف
ال فوك لؾ لـ ييدؾ، كلنف أ برن  أم جديؾ أنبر، أفرييد أـ ثابت? قاؿ: ال   رفكن كا 
أدرم  قاؿ: فجـ يينيؾ ما ناف ف  ننايف الرجاؿ كأنت ال تدرم أم جديؾ أنبر? بؿ 

فرييد أنبر مف ثابت، كقد تزكجوا قبجن أربيده نجوـ يجقاها بمثؿ ذراع البنر، ثـ يطجقوا 
ةه مف قكموا: كاهلل يا فرييد إنؾ لجميجد، فما باؿ أزكاجؾ  ف قج ? فقاؿ لوا نسك 

 يطجقكنؾ? قالت: يريدكف ال يؽ  يؽ اهلل  جيوـ 
كحن  أي ان قاؿ: قاؿ أبك السفر: بينا رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ يسير إذ رفط بيف 

ونن مند كالمديند قبر أب  سييد بف الياص، فقاؿ أبك بنر: ليف اهلل ىاحب هذا القبر، ف
: ال بؿ ليف اهلل أبا -كهك ف  القـك  -ناف ينذب اهلل كرسكلن، فقاؿ  الد بف أسيد 

قحافد فونن ناف ال يقرم ال يؼ، كال يمنط ال يـ، كال يقاتؿ مط رسكؿ اهلل ىج  اهلل 
 جين كسجـ   فقاؿ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ : "إذا سبن  المشرنكف فيمكهـ 

 ت فوف سب ا مكات يه ب ا حياص?" بالسب، كال تسبكا ا مكا
قاؿ محمد بف  مارة: فذانرت بوذا الحديث رجلن مف أىحاب الحديث مف كلد سييد بف 
الياص، فيرفن، فقاؿ: فين زيادة ليست  ندنـ، قجت: كما ه ? فقاؿ: قاؿ  الد بف أسيد: 

فد كلدن  يا رسكؿ اهلل، كالذم بيثؾ بالحؽ ما يسرن  أنن ف  أ ج   جييف كأف أبا قحا
ف حؾ رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ حت  بدت نكاجذن، كقاؿ: "ال تسبكا ا مكات فوف 

 سبوـ يه ب ا حياص" 
كقد زكج  -كحن  قاؿ: رم   مر بف هبيرة الفزارم إل   راـ بف شتير ب اتـو لن ف د 

 فيقد  جين  راـ سيران كردن إل  ابف هبيرة  أراد ابف هبيرة قكؿ الشا ر:  -
  نما نؿ  ب و مف الجـؤ أزرؽ  د زرقت  يناؾ يابف مجيػفو لق

w ك رض لن  راـ بقكؿ ابف دارة: 
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   ج  قجكىؾ كانتبوا ب سيار  ال ت منف فزاريان  جكت بػن

كقاؿ المداين : كناف ابف هبيرة يساير هلؿ بف منمؿ النميرم، فتقدمت بهجد النميرم 
إلين النميرم فقاؿ: أىجق اهلل ا مير،  بهجد ابف هبيرة  فقاؿ:  ض مف بهجتؾ  فالتفت

نما أراد ابف هبيرة:   إنوا منتكبد، كا 
 فهػض الػطػرؼ

  فل نيبان بجهد كال نلبا  فهض الطرؼ إنؾ مف نمير

 كأراد النميرم قكؿ سالـ بف دارة: 
   ج  قجكىؾ كانتبوا ب سيار  ال ت منف فزاريان  جكت بػن

مف بن  نمير  ج  مججسو لوـ، فقاؿ رجؿ منوـ: أيتوا  كقاؿ الكليد الينبرم: مرت امرأةه 
الرسحاص  فقالت المرأة: يا بن  نمير، كاهلل ما أطيتـ اهلل كال أطيتـ الشا ر، قاؿ اهلل  ز 

 كجؿ: "قؿ لجمؤمنيف يه كا مف أبىارهـ" 
 كقاؿ الشا ر: 

 فل نيبان بجهت كال نلبػا  فهض الطرؼ إنؾ مف نميرو 

الد بف ىفكاف بف ا هتـ، فقاؿ لن  الد: يا أبا فراس، ما أنت كقاؿ: مر الفرزدؽ ب 
الذم لما رأينن أنبرنن كقطيف أيديوف، فقاؿ لن الفرزدؽ: كال أنت الذم قالت الفتاة  بيوا 

 فين: "يا أبت است جرن إف  ير مف است جرت القكم ا ميف" 
نحيفان، فقاؿ  قاؿ: كد ؿ يزيد بف مسجـ  ج  سجيماف بف  بد المجؾ، كناف مىفران 

سجيماف:  ج  رجؿو أجرؾ رسنؾ كسجطؾ  ج  المسجميف ليند اهلل  فقاؿ: يا أمير 
، فجك رأيتن  كهك  ج  مقبؿه ال ستيظمت من   المؤمنيف إنؾ رأيتن  كا مر  ن  مدبره

يكميذو ما استىهرت اليـك  قاؿ: ف يف الحجاج? قاؿ: يج ص يـك القيامد بيف أبيؾ 
 كأ يؾ، ف ين حيث شيت 

كقاؿ  باد بف زياد: ننت  ند  بد المجؾ بف مركاف إذ أتان أبك يكسؼ حاجبن، فقاؿ: يا 
wأمير المؤمنيف، هذن بثيند  قاؿ: أبثيند جميؿ? قاؿ: نيـ، قاؿ أد جوا، فد جت امرأةه 
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أدماص طكيجده ييجـ أنوا نانت جميجد، فقاؿ لن يا أبا يكسؼ ألؽ لوا نرسيان، ف لقان لوا، 
لمجؾ، كيحؾ ما رجا منؾ جميؿ، قالت: الذم رجت منؾ ا مد حيف كلتؾ فقاؿ لوا  بد ا

 أمرها 
كقاؿ سييد بف  بد الرحمف بف حساف: إف رهطان مف ا نىار د جكا  ج  مياكيد، فقاؿ: 

يا ميشر ا نىار، قريشه  يره لنـ مننـ لوـ، فوف ينف ذلؾ لقتج  أحد، فقد قتجتـ يـك 
ف ينف إلمرةو فكاهلل  ما جيجتـ ل  إل  ىجتنـ سبيلن؛  ذلتـ  ثماف يـك بدرو مثجوـ؛ كا 

الدار، كقتجتـ أنىارن يـك الجمؿ، كىجيتـ با مر يـك ىفيف  فتنجـ رجؿه منوـ، فقاؿ: يا 
أمير المؤمنيف، أما قكلؾ إف ينكف لقتج  أحد فوف قتيجنا شويد كحينا تايؽ، كأما ذنرؾ 

بالىبر  جين  كأما قكلؾ إنا  ذلنا اإلمرة، فوف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ أمر 
 ثماف، فوف ا مر ف   ثماف إل  قتجتن؛ كأما قكلؾ إنا قتجنا أنىارن يـك الجمؿ فذلؾ ما 
ال نيتذر منن، كأما قكلؾ إنا ىجينا با مر يـك ىفيف، فونما ننا مط رجؿ لـ ن لن  بران، 

 فوف لمتنا فرب مجكـو ال ذنب لن 
مه بان، فقاؿ مياكيد: ردكهـ، فردكا فتر اهـ حت  ثـ قاـ هك كأىحابن يجر ثكبن 

، فقاؿ: كاهلل ما فرغ مف منطقن  ر كا، ثـ انىرفكا  كأقبؿ مياكيد  ج  رهطو مف قريشو
 حت   اؽ ب  مججس  

قاؿ سييد بف  بد الرحمف بف حساف: د ؿ قيس بف سيد بف  بادة مط قكـو مف 
ر، لـ تطجبكف ما قبج ، فكاهلل لقد ا نىار  ج  مياكيد  فقاؿ مياكيد: يا ميشر ا نىا

ننتـ قجيلن مي ، نثيران  ج ، كلقد قتجتـ جندم يـك ىفيف حت  رأيت المنايا تجظ  ف  
أسنتنـ، كهجكتمكن  ب شد مف ك ز ا شاف  حت  إذا أقاـ اهلل ما حاكلتـ ميجن، قجتـ: ارع 

ذرة، فقاؿ قيس: فينا كىيد رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ؛ هيوات، أب  الحقيف الي
نطجب ما قبجؾ باإلسلـ الناف  بن اهلل ال سكان، ال بما تمت بن إليؾ ا حزاب، كأما 

 داؤنا لؾ فجك شيت نففنا  نؾ؛ كأما هجاؤنا إياؾ فقكؿه يزكؿ باطجن، كيثبت حقن، كأما 
قتجنا جندؾ يـك ىفيف فونا ننا مط رجؿ نرل أف طا تن طا د اهلل؛ كأما استقامد ا مر 

wفيج  نرنو منا ناف منا، كأما كىيد رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ فينا، فمف آمف لؾ 
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بن ر اها؛ كأما قكلؾ أب  الحقيف اليذرة، فجيس دكف اهلل يده تحجزؾ؛ فش نؾ  فقاـ مياكيد 
 فد ؿ، ك رج قيسه كمف ناف مين 

مركاف  كقاؿ محمد بف  الد القرش : د ؿ زفر بف الحارث النلب   ج   بد المجؾ بف
ك ندن  الد بف  بد اهلل بف  الد بف أسيد كأميد بف  بد اهلل بف  الد، فقاؿ زفر: لك ناف 
ليبد اهلل س اص مىيب كناف لمىيب  بادة  بد اهلل لنانا ما شاص المتمن   فقاؿ  بد 
المجؾ: ما ناف س اص مىيب إال ليبان، كال نانت  بادة  بد اهلل إال  بثان، كلنف لك ناف 

ابف قيسو مثؿ رجاؿ مركاف لنانت قيس أربابان بالشاـ، فقاؿ زفر: لك نانت لج حاؾ 
لمركاف ىحبد ال حاؾ لناف؛ فقاؿ  بد المجؾ، كاهلل ما أحب لن مثؿ ىحبتن 

كمىر ن، فقاؿ  الد: لكال أف أمير المؤمنيف اليبىر مر  ن لما ترنناؾ كالنلـ  فقاؿ 
حبا ذيكلنما  ج   ياند  راساف كسجستاف زفر: اربيا  ج  أنفسنما كد انا ك جيفتنا كاس

 كالبىرة 
كقاؿ المداين :  اب مكل ن لجزبير  ف المديند حينان، فقاؿ لن رجؿ مف قريش لما رجط: 
أما كاهلل لقد أتيت قكمان يبه كف طجيتؾ، كفارقت قكمان ال يحبكف رجيتؾ  قاؿ المكل : 

   مف فارقت ب ير فل أنيـ اهلل ممف قدمت  جين  ينان، كال أ جؼ اهلل  ج
قاؿ المداين : ناف مرثد بف حكشب  ند سجيماف بف  بد المجؾ، فجرل بينن كبيف أبين 
نلـه حت  تسابا، فقاؿ لن أبكن: كاهلل ما أنت بابن ، قاؿ: كاهلل  نا أشبن منؾ ب بيؾ، 

 ك نت ننت أ ير  ج  أم  مف أبيؾ  ج  أمؾ  فقاؿ لن سجيماف: قاتجؾ اهلل، إنؾ البنن 
ساب مرثد أ ان ثمامد، فقاؿ لن ثمامد: يا حجق ، فقاؿ لن مرثد: يا  بيث، أتسابن  ك 

 مسابد الىبياف، فكاهلل إنؾ البن ، كلقد  جبن  حكشب  ج  أمؾ، كقد ألقحتوا بؾ 
كقاؿ ابف  ياش المنتكؼ  ب  شانر بف هشاـ بف  بد المجؾ: لك قىرت قميىؾ، قاؿ 

   الطيف، قاؿ كما ينفيؾ مف دكسن لن: ما ي رؾ مف طكلن  قاؿ: تدكسن ف
 كقاؿ: ناف  ج  تبالد رجؿ مف قريش؛ فقاؿ لرجؿ مف باهجد، مف الذم يقكؿ: 

  ف  دكر باهجد بف ييفر فارحؿ  إف ننت ترجك أف تناؿ  نػيمدن 

w مجوػؿ لكال قتيبد أىبحكا ف   قكـه قتػيبد أمػوػـ كأبػكهػـ
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 قكؿ: فقاؿ الباهج : ما أدرم  ير أن  أظنن الذم ي
   ج  س يند لكال الجيؿ كالحـر  يا شدةن ما شددنا  ػير نػاذبدو 

قاؿ: كتنجـ ابف ظبياف التيم  يكمان ف نثر، فقاؿ لن مالؾ بف مسمط، إيوان أبا مطر، فوف 
لجقـك ف  النلـ نىيبان، فقاؿ: كاهلل ما إليؾ جيت، كلك أف بنر بف كايؿ اجتميت ف  

لؾ، إنما أ،ت سوـه مف سواـ ننانت   فقاؿ ابف ظبياف: أنا بيت بقاؿو  تيتوـ  فقاؿ لن ما
سوـه مف سواـ ننانتؾ? فكاهلل لك قمت فيوا لطجتوا،كلك قيدت فيوا ل رقتوا، كايـ اهلل ما 

 أراؾ تنتو  حت  أرميؾ بسوـو لـ يرش، تذبؿ بن شفتاؾ، كيجؼ لن ريقؾ 
كدهـ كال أشجيوـ كال كقاؿ رجؿه لألحنؼ: ب م ش ص سدت تميمان? فكاهلل ما أنت ب ج

أجمجوـ كال أشرفوـ، قاؿ: ب لؼ ما أنت فين  قاؿ: كما  لؼ ما أنا فين? قاؿ: ترن  
 ما ال يينين  مف أمكر الناس نما  ناؾ مف أمرم ما ال يينيؾ 

ككفد  جيـ بف  الد الوجيم   ج  هشاـو ك ندن ا برش النجب ، فقاؿ لن ا برش النجب : 
 القايؿ  يا أ ا بن  الوجيـ، مف

  بيماف أىبق جميوـ بيماف  لك يسميكف ب نجدو أك شربدو 

ألنـ يقكلن? قاؿ: نيـ، لنا يقكلن، كلنننـ يا ميشر نجبو تيبركف النساص كتجزكف الشاص، 
 كتندركف اليطاص، كتؤ ركف اليشاص، كتبييكف الماص 

قيد? قاؿ: ف حؾ هشاـ، فجما  رجا قاؿ ا برش: يا أ ا بن  الوجيـ، أما نانت  ندؾ ب
 بج ، لك ناف  ندؾ بقيد 

قدمت امرأةه زكجوا إل  زياد تناز ن، كقد نانت سنن أ ج  مف سنوا فجيجت تييب 
زكجوا كتقط فين، فقاؿ زكجوا: أيوا ا مير، إف شر شطرم المرأة آ رها، ك ير شطرم 

ف الرجؿ إ ذا الرجؿ آ رن  المرأة إذا نبرت  قمت رحموا، كحد لسانوا، كساص  جقوا، كا 
 نبرت سنن استحنـ رأين، كنثر حجمن كقؿ جوجن 

كقاؿ أ ش  همداف المرأتن: إنؾ لسجسد الثقبد، سرييد الكثبد، حديدة الرنبد، فقالت: كاهلل 
w إنؾ لسريط اإلراقد، بط ص اإلفاقد، قجيؿ الطاقد، فطجقوا، كقاؿ: 
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 كطاشت نبالؾ  ند الن اؿ  تقادـ  وػدؾ أـ الػجػلؿ

 ب ن  طرحتؾ ذات الشمػاؿ  يقػنػ كقد بت حبجؾ فاستػ

  ف ماحنت النيب إثر الفىاؿ  كأف ال رجكع فل تنػذبػ 

قاؿ الهلب   ف  يرن: قاؿ رجؿ المرأتن: أما إنؾ ما  جمت لسيكؿه منيد، جزكعه هجيد، 
ف نانت  تمشيف الدفق  كتقيديف الوبنقيد، فقالت: أما كاهلل إف ناف زادم منؾ لوديد، كا 

 د، فونؾ البف  بيثد يوكديد حظت  منؾ لحذي
كقاؿ المداين : قبض نسرل أر ان لرجؿ مف الدهاقيف، كأقطيوا البحرجاف، فقدـ 

ىاحب ا رض متظجمان، ف قاـ بباب نسرل، فرنب نسرل يكمان، فقيد لن الرجؿ  ج  
طريقن ينجمن، فجما حاذان شد  جين حت  ىؾ بىدرن رنبتن، كك ط يدن  ج  ف ذن؛ 

جمن، فقاؿ لن: أرضه نانت  جدادم كرثتوا مف آباي  قب توا فكقؼ لن نسرل كن
ف قطيتوا البحرجاف? ارددها  ج ، فقاؿ لن نسرل: مذ نـ هذن ا رض ف  أيدم أجدادؾ 
كآبايؾ? فذنر دهران طكيلن، فقاؿ لن نسرل: كاهلل لقد أنجتمكها دهران طكيلن، فما  جيؾ ف  

ستمتط بوا ثـ يردها  جيؾ، فقاؿ: أيوا المجؾ، أف تد وا ف  يد البحرجاف  اريدن سنياتو ي
قد  جمت حسف بلص بوراـ جكر ف  طا تنـ، أهؿ البيت، كما نفانـ مف حد  دكنـ، 
كدفين  ننـ نيد الترؾ كحسف بلص آباين قبؿ ذلؾ ف  طا د آبايؾ، فما ناف  جيؾ لك 

نت رميتن  بوذا أ رتن مجنؾ سنياتو يستمتط بن ثـ يردن إليؾ? فقاؿ نسرل: يا بحرجاف، أ
 السوـ، اردد  جين أر ن فردها 

قاؿ رجؿ مف القحاطند لرجؿ مف أبناص ا  اجـ: ما يقكؿ الشير مننـ إال مف نانت أمن 
زن  بوا رجؿه منا فنزع إلينا  فقاؿ لن الثنكم: كنذلؾ نؿ مف لـ يقؿ الشير مننـ، فونما 

 ؿ الشير زن  ب من رجؿه منا فحمجت بن، فنزع إلينا، فمف ثـ لـ يق
كقاؿ رجؿه مف اليرب لرجؿو مف أبناص اليجـ: رأيت ف  النـك ن ن  د جت الجند فجـ أر 
فيوا ثنكيان  فقاؿ لن الثنكم: أىيدت الهرؼ? قاؿ: ال  قاؿ: فمف ثـ لـ ترهـ، هـ ف  

 الهرؼ 
wقاؿ ابف  ياش: ما قطين  إال رجؿه مف قريشو مف آؿ أب  مييط، كناف ماجنان شارب 
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، كذاؾ أن  كقفت  ج  بياف التباف الذم أت  بن ابف هبيرة الفزارم ف مر بىجبن،   مرو
فقاؿ ل : ما كقكفؾ ها هنا يا أبا الجراح? قجت: أنظر إل  هذا الشق  الذم يقكؿ: إنن 

فقاؿ:  -كأنا أ رض بن  -نب ؛ قاؿ: كما أت  بن ف  نبكتن? قجت: بتحجيؿ ال مر كالزنا 
 يبرلص ا نمن كا برص ال، كاهلل ال يقبؿ ذلؾ منن حت  

 قاؿ المداين : ابف  ياش أبرص 
، فقاؿ لن ابف زياد  كهك يوزأ بن  -كقاؿ: د ؿ أبك ا سكد الدؤل   ج   بيد اهلل بف زيادو

أمسيت يا أبا ا سكد اليشيد جميلن فجك  جقت تميمدن تنف  بوا  نؾ الييف? فيرؼ أنن  -
  -يوزأ بن فقاؿ: أىجق اهلل ا مير 

 مر الجديديف مف آتو كمنطجؽ  شباب الذم فارقت بوجتنأفن  ال

 الحػدؽ شييان ت اؼ  جين لد د  لـ يترنا ل  ف  طكؿ ا تلفوما

كقاؿ المداين : كقط بيف اليرياف بف الويثـ الن ي  كبيف بلؿ بف أب  بردة ابف أب  
 -اليراؽ مكس  ا شيرم نلـه بيف يدم  الد بف  بد اهلل القىرم ك الده يكميذو  ج  

فقاؿ اليرياف لبلؿ: إن   -كناف متحاملن  ج  بلؿ، كناف اليرياف  ج  شرطد  الد 
كاهلل ما أنا ب بيض الراحتيف، كال منتشر المن ريف، كال أركح القدميف، كال محدد ا سناف، 
كال جيدو قطط، فقاؿ بلؿ: يا  رياف أتينين  بوذا? قاؿ: ال كاهلل، كلنف نلـه يتجك بي ن 

ي ان  فقاؿ بلؿ: يا  رياف، أتريد أف تشتـ أبا بردة كأشتـ أباؾ، كتشتـ أبا مكس  كأشتـ ب
جدؾ، هذا كاهلل ما ال ينكف، فقاؿ اليرياف: إن  كاهلل ما أجيؿ أبا مكس  فداص ا سكد، 

 كال أبا بردة فداص الويثـ، فمثج  كمثجؾ ف  ذلؾ نما قاؿ مسنيفه الدارم : 
 كلمف ييرفن  جد نػطػؽ  ػ أنا مسنيفه لمف أنػنػرن

  لك أبيط الناس  ر   لنفؽ  ال أبيط الناس  ر   إنن 

قاؿ المداين : جرل بيف كنيط بف الجراح كبيف رجؿ مف أىحابن نلـه ف  مياكيد 
كا تجفا، فقاؿ الرجؿ لكنيط: ألـ يبجهؾ أف رسكؿ الؿ ىج  اهلل  جين كسجـ ليف أبا سفياف 

wاهلل الرانب كالقايد كالسايؽ"، فقاؿ كنيط: إف رسكؿ اهلل ىج  كمياكيد ك تبد فقاؿ: "ليف 
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اهلل  جين كسجـ قاؿ: "أيما  بدو د كت  جين فاجيؿ ذلؾ لن أك  جين رحمدن"؛ فقاؿ الرجؿ: 
أفيسرؾ أف رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ ليف كالديؾ فناف ذلؾ لوما رحمدن  فجـ يحر 

 لن جكابان 
، فقاؿ: كبورؾ القكؿ يا ىيىيد? فقاؿ: إف الجياد تنجـ ىيىيد  ند مياكيد فيرؽ

 ن احده بالماص 
نما جميتوا لجكزير بيد  هنذا قاؿ لنا السيراف ، كقد قرأت  جين هذن الفقر نجوا، كا 

 إحناموا كركايتوا 
قاؿ  ج  بف  بد اهلل: شودت الحجاج  ارجان مف  ند  بد المجؾ بف مركاف، فقاؿ لن 

ل  مت  تقتؿ أهؿ اليراؽ يا أبا محمد! فقاؿ: إل  أف ينفكا  الد بف يزيد بف مياكيد: إ
  ف قكلوـ ف  أبيؾ: إنن ناف يشرب ال مر 

 فقاؿ:  -كناف قد هجاهـ  -قاؿ المداين : أسرت مزيند حساف بف ثابتو  

  كال فجىه يطاؼ بن   يب  مزيند ال يرل فيوا  طيب

 الحبيب يركف التيس ييدلن  أناسه توجؾ ا حساب فيوـ

ف تتوـ ال زرج يفتدكنن؛ فقالكا: نفادين بتيس؛ فه بكا كقامكا؛ فقاؿ لوـ حساف: يا إ كت  
  ذكا أ انـ كادفيكا إليوـ أ اهـ 

كناف  جؼ  -كقاؿ المداين : فرؽ  مر بف ال طاب بيف منظكر بف أباف كبيف امرأتن 
ؼ كجدت فتزكجوا طجحد بف  بد اهلل، فجقين منظكر، فقاؿ لن: ني - جيوا بيد أبين 

 سكرل? فقاؿ: نما كجدت سكر أبيؾ  ف فحمن 
كقاؿ حاطب بف أب  بجتيد: بيثن  النب  ىج  اهلل  جين كسجـ إل  المقكقس مجؾ 

اإلسنندريد، ف تيتن بنتاب رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ كابجهتن رسالتن؛ ف حؾ ثـ 
أف يد ك اهلل أف قاؿ: نتب إل  ىاحبؾ أف أتبين  ج  دينن، فما يمنين إف ناف نبيان 

يسجط  ج  البحر فيهرقن  فينتف  مؤكنت  كي  ذ مجن ? قجت: فما ىنط  يس  إذ 
أ ذتن اليوكد فربطكن ف  حبؿ كحجقكا كسط رأسن، كجيجكا  جين إنجيؿ شكؾ، كحمجكا 

w شبتن الت  ىجبكن  جيوا  ج   نقن، ثـ أ رجكن كهك يبن  حت  نىبكن  ج  ال شبد، 
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  مات؛ هذا  ج  ز منـ، فما منين أف ي سؿ اهلل فينجين ثـ طينكن حيان بحربد حت
كيوجنوـ فينف  مؤكنتوـ كيظور هك كأىحابن  جيوـ? كما منط يحي  بف زنريا حيف 
س لت امرأة المجؾ المجؾ أف يقتجن فقتجن، كبيث برأسن إليوا حت  ك ط بيف يديوا، أف 

كقاؿ: إنن كاهلل لحنيـه إال يس ؿ اهلل تيال  أف ينجين كيوجؾ الناس? ف قبؿ  ج  ججساين 
 مف  ند الحنماص 

كهك  ج   -قاؿ المداين : أبط   ج  رجؿو مف أىحاب الجنيد بف  بد الرحمف ما قبجن 
ك مف بن  أسد بف  زيمد، فد ؿ  ج   - راساف  كناف يقاؿ لجرجؿ: زامؿ بف  مرو

أف ي رب ل   الجنيد يكمان فقاؿ: أىجق اهلل ا مير، قد طاؿ انتظارم، فوف رأل ا مير
مك دان أىير إلين فيؿ  فقاؿ: مك دؾ الحشر؛ ف رج زامؿه متكجوان إل  أهجن؛ كد ؿ 

  ج  الجنيد بيد ذلؾ رجؿه مف أىحابن فقاؿ: أىجق اهلل ا مير 
ال فميياده نمػييػاد  أرحن  ب ير منؾ إف ننت فا لن   زامػؿ كا 

ثرن بريدان كبيث ييودن إل  قاؿ: كما فيؿ زامؿ? قاؿ: لحؽ ب هجن  ف برد الجنيد ف  أ
 النكرة الت  يدرؾ بوا، ف درؾ بنيسابكر، فنزلوا 

، ف مر لن بش ص؛ فقيؿ: أتيط   ج  نلـ الشيطاف?  كامتدح رجؿه الحسف بف  ج  بشيرو
 فقاؿ: أبته  ال ير لنف  الشر 

قاؿ المداين : أت  اليبدان  حماد بف أب  حنيفد كقد مأل  ينن نحلن قد ظور مف 
 ينن، ك ند حمادو جما ده  فقاؿ لن حماد: ن نؾ امرأة نفساص  قاؿ: ال، كلنن   محاجر

 ثنج   قاؿ:  ج  مف? قاؿ:  ج  أب  حنيفد 
كقاؿ مركاف بف الحنـ ليحي : إف ابنتؾ تشنك تزكيجؾ كتز ـ أنن يبكؿ ف  دثارن  قاؿ: 

 فوك يبكؿ منوا فيما هك أ ظـ مف دثارن 
 ك لوب  فقاؿ  قيؿ: هذا مياكيد  متن حمالد الحطب كقاؿ مياكيد: هذا  قيؿه  من أب

قاؿ: كد ؿ ميف بف زايدة  ج  أب  جيفرو فقارب ف   طكن، فقاؿ أبك جيفر: نبرت 
نؾ لججد  قاؿ:  ج  أ دايؾ  قاؿ: إف فيؾ  wسنؾ يا ميف  قاؿ: ف  طا تؾ  قاؿ: كا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 382 

 لبقيد  قاؿ: ه  لؾ يا أمير المؤمنيف 
 الموجب ، ما أسرع الناس إل  قكمؾ? قاؿ سفياف: قاؿ المنىكر لسفياف بف مياكيد 
  كلف ترل لجياـ الناس حسادا  إف اليرانيف تجقان محسػدةن 

 فقاؿ: ىدقت 
قاؿ المداين : ح ر قكـه مف قريش مججس مياكيد كفيوـ  مرك بف الياص ك بد اهلل 
ا بف ىفكاف بف أميد الجمح  ك بد الرحمف بف الحارث بف هشاـ؛ فقاؿ  مرك: احمدك 

اهلل يا ميشر قريش إذ جيؿ كال  أمكرنـ مف يه    ج  القذل، كيتىامـ  ف 
اليكراص، كيجر ذيجن  ج  ال دايط  قاؿ  بد اهلل بف ىفكاف: لك لـ ينف هذا لمشينا إلين 
ال راص، كدببنا لن ال مر، كقجبنا لن ظور المجف، كرجكنا أف يقـك ب مرنا مف ال يطيمؾ 

 ماؿ مىر 
ميشر قريش، حت  مت  ال تنىفكف مف أنفسنـ? فقاؿ  بد الرحمف كقاؿ مياكيد: يا  

ك أفسدكؾ  جينا كأفسدكنا  جيؾ، ما ناف لك أ  يت  بف الحارث: إف  مران كذكم  مرو
 ج  هذن? فقاؿ: إف  مران ل  ناىق، قاؿ أطيمنا مما أطيمتن، ثـ  ذنا بمثؿ نىيحتن، 

ن نؾ ترل أف نراموا جاركؾ إنؾ يا مياكيد ت رب  كاـ قريشو ب ياديؾ ف   كاىوا 
دكف لياموا، كايـ اهلل: إنؾ لتفرغ مف إناص فيـ ف  إناص   ـ، كلن نؾ بالحرب قد حؿ 
  قالوا ثـ ال تنظرؾ  فقاؿ مياكيد: يابف أ   ما أحكج أهجؾ إليؾ  ثـ أنشد مياكيد: 

  ? ج  سفنو، منا الحيا كالتنـر  أ ر رجاالن مف قريشو تشاييكا

ك ند الحجاج  -ناف  ركة بف الزبير  ند  بد المجؾ بف مركاف يحدثن كقاؿ المداين : 
يين   بد اهلل بف الزبير  -فقاؿ لن  ركة ف  بيض حديثن: قاؿ أبك بنر  -بف يكسؼ 

فقاؿ الحجاج: أ ند أمير المؤمنيف تنن  ذلؾ الفاسؽ? ال أـ لؾ  فقاؿ  ركة: أل   -
د كىفيد كأسماص ك ايشد، بؿ ال أـ لؾ تقكؿ هذا ال أـ لؾ كأنا ابف  جايز الجند  ديج

 أنت يابف المستفرمد بيجـ زبيب الطايؼ 
: ما ظجمؾ  كقاؿ: لما ىنط هشاـ بف  بد المجؾ بهيلف الكا ظ ما ىنط، قاؿ لن رجؿه

wاهلل كال سجط  جيؾ أمير المؤمنيف إال كأنت مستحؽ؛ فقاؿ  يلف: قاتجؾ اهلل، إنؾ جاهؿه 
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 ب ىحاب ا  دكد 
الياص: أ جبتن  نجمده مف أمدو؛ قجت لوا كميوا طبؽ: ما  جين يا  قاؿ  مرك بف

جاريد? قالت: فجـ  طينان إذان? كقط ابف الزبير ف  مياكيد، ثـ د ؿ  جين ف  برن مياكيد 
 ببي ن، فقاؿ: أن   جمت ذلؾ? فقاؿ مياكيد: أما  جمت أف ظف الحنيـ نواند 

ماف كف  حرب الجمؿ كىفيف? قاؿ: كقيؿ ليمر بف  بد اليزيز: ما تقكؿ ف   ج و ك ث
 تجؾ دماصه نؼ اهلل يدم  نوا، ف نا أنرن أف أ مس لسان  فيوا 

كقاؿ: طجؽ أبك ال ندؼ امرأتن أـ ال ندؼ، فقالت لن: يا أبا ال ندؼ طجقتن  بيد 
  مسيف سند، فقاؿ: مالؾ  ندم ذنبه  يرن 

اؿ: نثيرةه ف  مرجو أفيق، كقاؿ: لق  جريره ا  طؿ فقاؿ: يا مالؾ، ما فيجت  نازيرؾ! ق
فوف شيت قريناؾ منوا، ثـ قاؿ ا  طؿ: يا أبا حزرة ما فيجت أ نازؾ? قاؿ نثيرةه ف  كادو 

 أركح، فوف شيت أنزيناؾ  ج  بي وا 
كقاؿ الشيب : ذنر  مرك بف الياص  جيان فقاؿ: فين د ابدن، فبج  ذلؾ  جيان فقاؿ: ز ـ 

 ابدو أ افس كأمارس؛ هيوات، يمنط مف اليفاس أف النابهد أن  تجيابده تمراحده ذك د
كالمراس ذنر المكت ك كؼ البيث كالحساب كمف ناف لن قجبه فف  هذا  ف هذا لن 

إنن لييد فيحجؼ، كيحدث فينذب، فوذا ناف يـك  -كا ظ كزاجر، أما كشر القكؿ النذب 
ف  ظـ منيدتن الب س فونن زاجره كآمره ما لـ ت  ذ السيكؼ بواـ الرجاؿ، فوذا ناف ذاؾ 

 ف  نفسن أف يمنق القـك استن 
قاؿ المداين : بيث المف ؿ ال ب  إل  رجؿ ب  حيد، ثـ لقين فقاؿ: نيؼ نانت 

 أ حيتؾ? فقاؿ: قجيجد الدـ  كأراد قكؿ الشا ر: 
  مف الجـؤ لج ب  لحمان كال دما  كلك ذبق ال ب  بالسيؼ لـ تجد

، كقاؿ المداين : مر  قيؿ بف أب  طالب  ج  أ  ين  ج  بف أب  طالب كمين تيسه
 فقاؿ لن  ج : إف أحد ثلثتنا أحمؽ  فقاؿ  قيؿ: أما أنا كتيس  فل 

كنجـ  امر بف  بد قيسو حمراف يكمان ف  المسجد  فقاؿ لن حمراف: ال أنثر اهلل فينا 
: يا  امر، يقكؿ لؾ حمراف  wمثجؾ  فقاؿ  امر: لنف: أنثر اهلل فينا مثجؾ، فقاؿ لن القـك
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ال تقكؿ مثجن? فقاؿ: نيـ ينسحكف طرقنا، كيحكنكف ثيابنا، كي رزكف  فافنا  فقيؿ  ما
 لن: ما ننا نرل أنؾ تيرؼ مثؿ هذا، قاؿ: ما أنثر ما نيرؼ مما ال تظنكف بنا 

، ف دل  البهؿ فقاؿ ا حكص:  كقاؿ: مر جرير بف  طيد  ج  ا حكص كهك  ج  بهؿو
 جرير: كال امسد أحب إليؾ بهجؾ يا أبا حزرة  ج   مس قكايـ  قاؿ 

 كمر جريره با حكص كهك يفسؽ بامرأة كينشد: 
  كأحسف ش ص ما بن الييف قرت  يقر بيين  ما يقر بػيػينػوػا

فقاؿ لن جرير: فونن يقر بيينوا أف تقيد  ج  مثؿ ذراع البنر، أفتراؾ تفيؿ ذلؾ? فقاؿ 
 زارةه كانبياثه كجسارةه  ج  الكزير: مف رأيت مف النبار ناف يحفظ هذا الفف كلن فين 

اإليراد  قجت: ابف  باد  ج  هذا، كيبج  مف قكتن أنن يفتيؿ أشياص شبيودن بوذا ال رب 
  ج  مف ح ر، فقاؿ: النذب ال  ير فين، كال حلكة لراكين، كال قبكؿ  ند ساميين 
ت كقاؿ: أرسؿ بلؿ بف أب  بردة إل  أب   جقمد ف تان، فقاؿ: أتدرم  م ش ص أرسج

إليؾ? قاؿ: نيـ، لتىنط ب   يران  قاؿ: أ ط ت كلنف  س ص بؾ  فقاؿ: أما إذ قجت 
ذاؾ لقد حنـ المسجمكف حنميف، فس ر أحدهما باآل ر  فقاؿ الكزير: أيقاؿ س ر بن! 
فناف الجكاب أف أبا زيد حنان، كىاحب التىنيؼ قد ركان؛ كس ر منن أي ان نلـه، 

نما يقاؿ هك أفىق،  نن ف  نت ال فنلهما جايز كا   اب اهلل  ز كجؿ، كا 
كقاؿ حمزة بف بيض الحنف  لجفرزدؽ: يا أبا فراس، أيما أحب إليؾ أف تسبؽ ال ير أـ 
يسبقؾ! قاؿ: ما أريد أف أسبقن كال أف يسبقن ، بؿ ننكف ميان  كلنف حدثن  أيما أحب 

الرجؿ  إليؾ: أف تد ؿ منزلؾ فتجد رجلن  ج  حرامؾ، أك تجدها قاب دن  ج  قمد 
 ف فحمن 

فجما قرأت الجزص ف   ركب الجكاب المفحـ  قاؿ: ما أفتق هذا النكع مف النلـ  بكاب 
البديود! كأبيثن لركاقد الذهف! كما يتفا ؿ الناس  ندم بش ص أحسف مف هذن النجمات 

 الفكايؽ الركايؽ، ما أحسف ما جميت كأتيت بن 

w  اللٍلة األربعىناللٍلة األربعىن
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تقادؾ ف  أب  تماـو كالبحترم، فناف الجكاب: إف هذا كقاؿ مرة أ رل: حدثن   ف ا 
الباب م تجؼه فين، كال سبيؿ إل  رفين، كقد سبؽ هذا مف الناس ف  الفرزدؽ كجريرو 

كمف قبجوما ف  زهير كالنابهد حت  تنجـ  ج  ذلؾ الىدر ا كؿ، مط  جك مراتبوـ ف  
اليباس المبرد قاؿ:  الديف كاليقؿ كالبياف، لنف حدثنا أبك محمد اليرك    ف أب 

س لن   بيد اهلل بف سجيماف  ف أب  تماـ كالبحترم؛ فقجت: أبك تماـ ييجك  جكان رفييان، 
 كيسقط سقكطان قبيحان، كالبحترم أحسف الرججيف نمطان، كأ ذب لفظان؛ فقاؿ  بيد اهلل: 

 فياد ظن  يقينا  قد ناف ذلؾ ظن 

 فقجت: كهذا أي ان شير  فقاؿ: ما  جمت 
هذن حنايده مفيدةه مف هذا اليالـ المتقدـ، كحنـه يجكح منن اإلنىاؼ، كقد أ ن  هذا  ققاؿ:

 القكؿ  ف  كضو نثير 
كدع ذا؛ مف أيف د جت اآلفد  ج  أىحاب المذاهب حت  افترقكا هذا االفتراؽ، كتباينكا 

طلؽ باحد الدـ كالماؿ كرد الشوادة كا   هذا التبايف، ك رجكا إل  التنفير كالتفسيؽ كا 
الجساف بالجرح كبالقذع كالتواجر كالتقاطط! فناف الجكاب: إف المذاهب فركح ا دياف، 

فجـ ال  -كه  ا ىكؿ  -كا دياف أىكؿ المذاهب، فوذا ساغ اال تلؼ ف  ا دياف 
 يسكغ ف  المذاهب كه  الفركع 

ن، فقاؿ: كال سكاص، ا دياف ا تجفت با نبياص، كهـ أرباب الىدؽ كالكح  المكثكؽ ب
 كاآليات الدالد  ج  الىدؽ؛ كليس نذلؾ المذاهب 

فقيؿ: هذا ىحيق، كال دافط لن، كلنف لما نانت المذاهب نتايى اآلراص، كاآلراص ثمرات 
اليقكؿ، كاليقكؿ منايق اهلل لجيباد، كهذن النتايى م تجفده بالىفاص كالندر، كبالنماؿ 

ف يجرم ا مر فيوا  ج  مناهى كالنقص، كبالقجد كالنثرة، كبال فاص كالك كح؛ كجب أ
ف نانت تجؾ منكطدن بالنكبد؛ كبيد، فما داـ الناس  ا دياف ف  اال تلؼ كاالفتراؽ كا 
 ج  فطرو نثيرةو، ك اداتو حسندو كقبيحد، كمناش ص محمكدةو كمذمكمد، كملحظاتو 
أف قريبدو كبييدة، فلبد مف اال تلؼ ف  نؿ ما ي تار كيجتنب، كال يجكز ف  الحنمد 
wيقط االتفاؽ فيما جرل مجرل المذاهب كا دياف؛ أال ترل أف االتفاؽ لـ يحىؿ ف  
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تف يؿ أمد  ج  أمد، كال ف  تف يؿ بجدو  ج  بجد، كال ف  تقديـ رجؿو  ج  رجؿ، كلك 
لـ ينف ف  هذا ا مر إال التيىب كالججاج كالوكل كالمحؾ كالذهاب مط السابؽ إل  

 فيؼ  ج  الطباع، كالمالؾ لجقجب، لناف نافيان بالهان النفس، كالمكافؽ لجمزاج، كال
 باإلنساف نؿ مبج  

كشي نا أبك سجيماف يقكؿ نثيران: إف الديف مك كعه  ج  القبكؿ كالتسجيـ، كالمبالهد ف  
التيظيـ، كليس فين "لـ" ك "ال" ك "نيؼ" إال بقدر ما يؤند أىجن كيشد أزرن، كينف  

   هذا يكهف ا ىؿ بالشؾ، كيقدح ف  الفرع بالتومد  ارض السكص  نن،  ف ما زاد  ج
قاؿ: كهذا ال ي ص دينان دكف ديف، كال مقالدن دكف مقالد، كال نحجدن دكف نحجد، بؿ هك 
سارو ف  نؿ ش ص ف  نؿ حاؿو ف  نؿ زماف، كنؿ مف حاكؿ رفط هذا فقد حاكؿ رفط 

ع كال ممنف؛ كقد الفطرة كنف  الطباع كقجب ا ىؿ، ك نس ا مر؛ كهذا  ير مستطا
 قيؿ: "إذا لـ ينف ما تريد ف رد ما ينكف" 

كقاؿ لنا القا   أبك حامد المركركذم: أنا منذ أربييف سندن أجتود مط أىحابنا  
البىرييف ف  أف أىحق  ندهـ أف بهداد أطيب مف البىرة، كأنا اليـك ف  نلم  

ا  أنظر إل  ف ؿ ميوـ نما ننت ف  أكؿ نلم  لوـ، كنذلؾ حالوـ مي ، فوذا هذ
نيؼ لوى الناس بوما كبالتيىب لوما  -كهما مف سقط الناس كسفجنوـ  -كمر كش 

ما ف جيان   حت  ىار جميط مف ببهداد إما مر كشيان كا 
كلقد اجتاز ابف ميركؼ كهك  ج  ق اص الق اة بباب الطاؽ فتيجؽ بيض هؤالص 

كش  أـ ف ج ، فتحير المجاف بججاـ بهجتن، كقاؿ: أيوا القا  ،  رفنا، أنت مر 
ك رؼ ما تحت هذن النجمد مف السفن كالفتند، كأف الت جص بالجكاب الرفيؽ أجدل  جين 

ظوار السطكة؛ فالتفت إل  الحران   كناف مين كهك مف الشوكد  -مف الينؼ كال رؽ كا 
فقاؿ: يا أبا القاسـ، نحف ف  محجد مف? قاؿ: ف  محجد مر كش؛ فقاؿ ابف ميركؼ:  -

مف أىحاب محجتنا ال ن تار  ج  ا تيارهـ؛ كال نتميز  - افاؾ اهلل  -نذلؾ نحف 
 فيوـ  فقاؿ الييار: امش أيوا القا   ف  ستر اهلل؛ مثجؾ مف تيىب لججيراف 

wهذا نجن تيىبه كهكل كتماحؾ كتنجؼه  قيؿ: هذا  -أحسف اهلل تكفيقن  -فقاؿ الكزير 
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ف ناف هنذا فوك دا ؿه فيما  دان مف حديث الديف   كالمذهب كالىنا د كالبجد كا 
قاؿ أبك سجيماف: كلمىجحدو  امدو نو   ف المراص كالجداؿ ف  الديف  ج   ادة 
المتنجميف، الذيف يز مكف أنوـ ينىركف الديف، كهـ ف   ايد اليداكة لإلسلـ 

 كالمسجميف، كأبيد الناس مف الطم نيند كاليقيف 
شاـ، كاآل ر يقكؿ بقكؿ الجكاليق ؛ ثـ حدث فقاؿ: اجتمط رجلف: أحدهما يقكؿ بقكؿ ه

فقاؿ ىاحب الجكاليق  لىاحب هشاـ: ىؼ ل  ربؾ الذم تيبدن، فكىفن ب نن ال يد 
لن كال جارحد كال آلد كال لساف، فقاؿ الجكاليق : أيسرؾ أف ينكف لؾ كلده بوذا الكىؼ! 

قاؿ: ال، قاؿ: أما تستح  أف تىؼ ربؾ بىفدو ال تر اها لكلدؾ! فقاؿ ىاحب 
ـ: إنؾ قد سميت ما نقكؿ، ىؼ ل  أنت ربؾ؛ فقاؿ: إنن جيده قطط ف  أتـ هشا

القامات كأحسف الىكر كالقكاـ  فقاؿ ىاحب هشاـ: أيسرؾ أف تنكف لؾ جاريده بوذن 
الىفد تطؤها?! قاؿ: نيـ، قاؿ: أفما تستح  مف  بادة مف تحب مبا يد مثجن!! كذلؾ 

  ف مف أحب مبا يتن فقد أكقط الشوكة  جين 
قاؿ: هذا مف شـؤ النلـ كنند الجدؿ، فجك ناف هناؾ ديف لناف ال يدكر هذا ف  كهـ ف

 كال ينطؽ بن لساف 
كحن  أي ان قاؿ: ابتج   لـه أ جم ه بكجط شديد، فجيؿ يت كن كيتجكل كيىيق  فقاؿ لن 
 أبكن: يا بن  اىبر كاحمد اهلل تيال   فقاؿ: كلماذا أحمدن! قاؿ  نن ابتلؾ بوذا؛ فاشتد
كجط الهلـ كرفط ىكتن بالت كن أشد مما ناف، فقاؿ لن أبكن: كلـ اشتد جز ؾ! فقاؿ: 
ننت أظف أف  ير اهلل ابتلن  بوذا فننت أرجكن أف ييافين  مف هذا البلص كيىرفن 
 ن ، ف ما إذ ناف هك الذم ابتلن  بن فمف أرجك أف ييافين ! فاآلف اشتد جز  ، 

ف الذم ابتلن هك الذم استىجحن بالبلص لينكف إذا ك ظمت مىيبت   قاؿ: كلك  جـ أ
كهب لن اليافيد شانران لن  جيوا بحسو ىحيقو ك جـو تاـو لناف ال يرل ما قالن كتكهمن 

 الزمان 
كحن  أي ان أف رجلن مف اليجـ حى كتيجؽ ب ستار النيبد فطفؽ يد ك كيقكؿ: يا مف 

wج  الناس، ك ربوـ بالزمامد كاليم   جؽ السباع ال اريد، كالوكاـ الياديد، كسجطوا  
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كالفقر كالحاجد؛ فكثب الناس  جين كسبكن كزجركن كقالكا: اد ك اهلل ب سماين الحسن   
ف ظور لوـ الندامد، كالتقارؼ ف جكا  نن بيد ما أرادكا الكقييد بن، فرجط كتيجؽ ب ستار 

ال سجطوا  ج  النيبد، كجيؿ ينادم: يا مف لـ ي جؽ السباع ال اريد كال الوكاـ، ك 
الناس، كلـ ي رب الناس با كجاع كا سقاـ  فكثبكا  جين أي ان كقالكا لن: ال تقؿ هذا 

؛ فقاؿ: ما أدرم نيؼ أ مؿ? إف قجت: إف اهلل  الؽ هذن  فوف اهلل  الؽ نؿ ش صو
ف قجت: إف اهلل لـ ي جقوا كثبتـ  ج   فقالكا: هذا ينبه  أف تيجمن  ا شياص كثبتـ  ج ؛ كا 

 كال تدع اهلل بن بقجبؾ 
قاؿ أبك سجيماف: كهذا أي ان مف شـؤ النلـ كشبن المتنجميف الذيف يقكلكف: ال يجكز أف 

ييتقد ش ص بالتقجيد، كالبد مف دليؿ، ثـ يدلجكف كي تجفكف، ثـ يرجيكف إل  القكؿ ب ف 
 ا دلد متنافيد 

لمذهب? فقاؿ:  ن  كناف ابف البقاؿ يجور بوذا القكؿ، فقجت لن مرة: لـ مجت إل  هذا ا 
كجدت ا دلد متدافيدن ف  أنفسوا، كرأيت أىحابوا يز رفكنوا كيمكهكنوا لتقبؿ منوـ، 

كنانكا ن ىحاب الزيكؼ الذيف يهشكف النقد لينفؽ  ندهـ، كتدكر المهالطد بينوـ  فقجت 
لن: أما تيرؼ ب ف الحؽ حؽ كالباطؿ باطؿ? قاؿ: بج ، كلنف ال يتبيف أحدهما مف 

جت: أفألنن ال يتبيف لؾ الحؽ مف الباطؿ تيتقد أف الحؽ باطؿ كأف الباطؿ اآل ر  ق
حؽ? قاؿ: ال أج ص إل  حؽ أ رفن بيينن ف  تقد أنن باطؿ، كال أج ص أي ان إل  باطؿ 
أ رفن بيينن ف  تقد أنن حؽ، كلنف لما التبس الحؽ بالباطؿ كالباطؿ بالحؽ قجت: إف 

نوا مكقكفده  ج  حذؽ الحاذؽ ف  نىرتن، ك يؼ  ا دلد  جيوما كلوما متنافيد، كا 
ال ييؼ ف  الذب  نن  قجت فن نؾ قد رجيت  ف ا ترافؾ بالحؽ أنن حؽ، كبالباطؿ 

أنن باطؿ  قاؿ: ما رجيت  قجت: فن نؾ تد   الحؽ حقان جمجدن كالباطؿ باطلن جمجدن مف 
كأنن متميزه  ير أف تميز بالتفىيؿ  قاؿ: نذا هك  قجت: فما نفيؾ باال تراؼ بالحؽ 

 ف الباطؿ ف  ا ىؿ، كأنت ال تميز بينوما ف  التفىيؿ? قاؿ: كاهلل ما أدرم ما نفي  
منن  قجت: فـ ال تقكؿ: الرأم أف أقؼ فل أحنـ  ج  ا دلد بالتنافؤ،  ف الباطؿ ال 
wيقاـك الحؽ، كالحؽ ال يتشبن بالباطؿ، إل  أف يفتق اهلل بىرم ف رل الحؽ حقان ف  
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الباطؿ باطلن  ج  التحىيؿ، نما رأيتوما ف  الجمجد، كأف الذم فتق بىرم التفىيؿ، ك 
 ج  ذلؾ ف  ا كؿ هك الذم  ض بىرم  نن ف  الثان ? قاؿ: ينبه  أف أنظر فيما 
 قجت  فقجت: انظر إف ناف لؾ نظر، كال تتنجؼ النظر ما داـ بؾ  م ن أك  شان أك رمد 

لنىارل الجند فقاؿ: ليس فيوا أنؿه كال كحن  لنا أبك سجيماف قاؿ: كىؼ لنا بيض ا
شربه كال نناح  فسمط ذلؾ بيض المتنجميف فقاؿ: ما تىؼ إال الحزف كا سؼ 

 كالبلص 
إف اآلمر بما ييجـ أف الم مكر  -كناف مف حذاؽ المتنجميف  -كقاؿ أبك  يس  الكراؽ 

باإليماف كجنه ف   ال يفيجن سفين، كقد  جـ اهلل مف النفار أنوـ ال يؤمنكف، فجيس  مرهـ
 الحنمد 

قاؿ أبك سجيماف: انظر نيؼ ذهب  جين السر ف  هذن الحاؿ، مف أيف أتكا، كنيؼ 
 لزمتوـ الحجد 

كقاؿ أبك  يس  أي ان: المياقب الذم ال يستىجق بيقكبتن مف  اقبن، كال يستىجق بن 
قاؿ:  يرن، كال يشف   يظن بيقكبتن جاير،  نن قد ك ط اليقكبد ف   ير مك يوا  

 ف اهلل تيال  ال يستىجق أهؿ النار كال  يرهـ، كال يشف   يظن بيقكبتوـ، فجيس 
 لجيقكبد كجنه ف  الحنمد  هذا  رض نتابن الذم نسبن إل  الهريب المشرق  

كناف مف حذاؽ المتنجميف ببهداد، كهك الذم تظاهر  -كقاؿ أبك سييد الح رم  
 نريمان جكادان  جيمان رصكفان رحيمان فونن سيىير إف ناف اهلل  دالن  -بالقكؿ بتنافؤ ا دلد 

جميط  جقن إل  جنتن، كذلؾ أنوـ جمييان  ج  ا تلفوـ يجتودكف ف  طجب مر اتن، 
نما ترنكا اتباع أمرن  نوـ  فيوربكف مف كقط س طن بقدر  جموـ كمبج   قكلوـ، كا 

هديدن إل  مجؾ،  د كا، كزيف لوـ الباطؿ باسـ الحؽ؛ كمثجوـ ف  ذلؾ مثؿ رجؿ حمؿ 
فيرض لن ف  الطريؽ قكـه ش نوـ ال داع كالمنر كاالستلؿ، فنىبكا لن رجلن، كسمكن 

باسـ المجؾ الذم ناف قىدن، فسجـ الوديد إليوـ؛ فالمجؾ الذم قىدن إف ناف نريم ن فونن 
ييذرن كيرحمن كيزيد ف  نرامتن كبرن حيف يقؼ  ج  قىتن، كهذا أكل  بن مف أف 

w ياقبن يه ب  جين كي
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كقاؿ أبك سجيماف: ذنركا أف رجلن رأل قكمان يتناظركف، فججس إليوـ فرآهـ م تجفيف، 
ف قبؿ  ج  رجؿ منوـ فقاؿ: أتجزمن  أف أقكؿ بقكلؾ كأنا ال أ جـ أنؾ محؽه فوف قجت 

لؾ: إف بيض ججسايؾ يد كن  إل  م الفتؾ كاتبا ن، كليس  ندم  جـه بالمحؽ مننـ؛ 
ف ألزمتن  أف أتبط  ف قجت: ال يجزمؾ أف تتبين  كال  يرم إال بيد كا  نجنـ فوذا محاؿ، كا 

اليجـ بالمحؽ مننـ، لـ ي ؿ اليجـ بذلؾ مف أف ينكف فيج  أك فيؿ  يرم، فوف ناف 
ف ناف الفيؿ  اليجـ فيلن لهيرم فقد ىرت م طران، كال أستكجب  جين حمدان كال ذمان كا 

ف قىر ىيرن ذلؾ إل   ل  فمف أ ظـ جوالدن ممف يفيؿ ما يجزمن ا مر كالنو  بن، كا 
اليطب كالولؾ، مط أف هذا القكؿ يؤدم إل  أف أنكف أنا الميترض  ج  نفس ،  نن 

 إنما يجزمن  ذلؾ إذا  جمت أن  أقدر أف أ جـ كأال أ جـ 
كحن  لنا أي ان قاؿ: سيؿ  ندنا رجؿه مف المتحيريف بسجستاف فقيؿ لن: ما دليجؾ  ج  

ال دليؿ كال حجد  فقيؿ لن كما الذم أحكجؾ إل  هذا? قاؿ:  ن  ىحد مقالتؾ? فقاؿ 
رأيت الدليؿ ال ينكف إال مف كجكن ثلثد: إما مف طريؽ النبكة كاآليات، فوف ناف إنما 

 يثبت مف هذن الجود فجـ أشاهد شييان مف ذلؾ ثبتت  ندم مقالتن 
ما أف ينكف ينبت بالنلـ كالقياس فوف ناف إنما يثبت بذلؾ ف قد رأيتن  مرةن أ ىـ كمرةن كا 

أ ىـ، كرأيتن  أ جز  ف الحجد ف جدها  ند  يرم، كأتنبن إليوا مف تجقاص نفس  بيد 
ذلؾ، فيىق  ندم ما ناف باطلن، كيفسد  ندم ما ناف ىحيحان؛ فجما ناف هذا 

الكىؼ  ج  ما كىفت لـ ينف ل  أف أق   لش ص بيىحدو مف هذن الجود، كال 
 ليدـ الحجد  أق    ج  ش ص بفسادو 

ما أف تنكف ثبتت با  بار  ف النتب فجـ أجد أهؿ مجدو أكل  بذلؾ مف  يرهـ، كلـ  كا 
أجد إل  تىديؽ نجوـ سبيلن  كناف تىديؽ الفرقد الكاحدة دكف ما سكاها جكران،  ف 

الفرؽ متساكيده ف  الد كل كالحجد كالذب كالنىرة  فقيؿ لن: فجـ تديف بدينؾ هذا الذم 
يارن كحجيتن، كهدين كهييتن? فقاؿ:  ف لن حرمدن ليست لهيرن، كذاؾ أن  أنت  ج  ش

كلدت فين، كنش ت  جين، كتشربت حلكتن، كألفت  ادة أهجن، فناف مثج  نمثؿ رجؿو 
wد ؿ  انان يستظؿ فين سا دن مف نوار كالسماص مىحيده، ف د جن ىاحب ال اف بيتان مف 
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فبينا هك نذلؾ إذ نش ت سحابده فمطرت  البيكت مف  ير ت برو كال ميرفدو بىلحن،
جكدان، ككنؼ البيت، فنظر إل  البيكت الت  ف  الفندؽ فرآها أي ان تنؼ، كرأل ف  

ىحف الدار رد د، ففنر أف يقيـ منانن كال ينتقؿ إل  بيتو آ ر كيربق الراحد، كال يجط  
لمقاـ  ج  ما رججين بالرد د كالكحؿ الجذيف ف  الىحف؛ كماؿ إل  الىبر ف  بيتن، كا

هك  جين، كناف هذا مثج ، كلدت كال  قؿ ل ، ثـ أد جن  أبكام ف  هذا الديف مف  ير 
 برةو من ، فجما فتشت  نن رأيت سبيجن سبيؿ  يرن، كرأيتن  ف  ىبرم  جين أ ز من  
ف  ترنن، إذ ننت ال أد ن كأميؿ إل   يرن إال با تيار من  لذلؾ، كأثرةو لن  جين؛ كلست 

 جدن إال كأجد لهيرن  جين مثجوا أجد لن ح
قاؿ: قاؿ ابف الويثـ: جمط بين  كبيف  -كناف مف دهاة الناس  -كحن  لنا ابف البقاؿ 

نما   ثماف بف  الد، فقاؿ ل : أحب أف أناظرؾ ف  اإلمامد؛ فقجت: إنؾ ال تناظرن ، كا 
نما اجتمينا لجمناظ رة؛ فقجت تشير  ج ؛ فقاؿ: ما أفيؿ ذلؾ، كال هذا مك ط مشكرة، كا 

لن: فونا قد أجمينا  ج  أف أكل  الناس باإلمامد أف جوـ، كقد سبقنا القـك الذيف يتنازع 
نما ييرؼ ف جوـ بالنقؿ كال بر؛ فوف أحببت سجمت لؾ ما تركين أنت  ف  ف جوـ، كا 

كأهؿ مذهبؾ ف  ىاحبؾ، كتسجـ ل  ما أركين أنا كفرقت  ف  ىاحب ، ثـ أناظرؾ ف  
شرؼ؛ قاؿ: ال أريد هذا، كذاؾ أن  أركم مط أىحاب  أف ىاحب  أم الف ايؿ أ ج  كأ

رجؿه مف المسجميف يىيب كي ط ص، كييجـ كيجوؿ؛ كأنت تقكؿ ف  ىاحبؾ: إنن 
ميىكـه مف ال ط ،  الـه بما يحتاج إلين  فنيؼ أر   هذن الجمجد? قجت: ف قبؿ نؿ 

ش ص أركين أنا  ش ص تركين أنت كأىحابؾ ف  ىاحب  مف حمدو أك ذـ، كتقبؿ أنت نؿ
كأىحاب  ف  ىاحبؾ مف حمدو أك ذـ؛ قاؿ: هذا أقبق مف ا كؿ، كذلؾ أن  كأىحاب  
نركم أف ىاحبؾ مؤمفه  يره فا ؿ، كأنت كأىحابؾ تركف أف ىاحب  نافره منافؽ؛ 
فنيؼ أقبؿ هذا منؾ كأناظرؾ  جين? قاؿ ابف الويثـ: فجـ يبؽ إال أف أقكؿ: دع قكلؾ 

كل  كقكؿ أىحاب ؛ قاؿ: ما هك إال ذاؾ؛ قجت: هذن مشكرة، كقكؿ أىحابؾ، كاقبؿ ق
 كليست مناظرة  قاؿ: ىدقت 

wكحن  لنا الزهيرم قاؿ: ساؿ رجؿه آ ر فقاؿ: أتقكؿ إف اهلل نوانا أف نيبد إلويف? قاؿ: 
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نيـ؛ قاؿ: كأمرنا أف نيبد إلوان كاحدان? قاؿ: نيـ؛ قاؿ: فاالثناف الجذاف نوانا  ف  بادتوما 
نذا? كأشار بوىبيين، قاؿ: نيـ؛ قاؿ: فالكاحد الذم أمرنا بيبادتن ميقكؿه ميقكالف ه

هنذا? كأشار بوىبط كاحدة؛ قاؿ: ال؛ قاؿ: فقد نوانا  ما ييقؿ كأمرنا بما ال ييقؿ، كهذا 
 ييجـ ما فين فانظر حسنان 

كحن  لنا الزهيرم قاؿ: حدثنا ابف ا  شاد قاؿ: تناظر رجلف ف  كىؼ البارم 
كاشتد بينوما الجداؿ، فترا يا ب كؿ مف يطجط  جيوما كيحنـ بينوما، فطجط سبحانن، 

، ف ججسان كقىا قىتوما، ككىفا لن مذهبيوما؛ فقاؿ ا  راب   حدهما  كناف  -أ راب ه
: أما أنت فتىؼ ىنمان، كقاؿ لجثان : كأما أنت فتىؼ  دمان، كنلنما تقكالف -مشبوان 

  ج  اهلل ما لـ تيجما 
كناف يقكؿ بقكؿ  -ا نىارم أبك نيب: قاؿ ابف الطحاف ال رير البىرم كقاؿ لنا 

: إذا ناف يـك القيامد بدؿ اهلل سييات المؤمنيف حسنات، فيندمكف  ج  ما قىركا -جوـ 
فين مف تناكؿ الجذات، كق اص ا كطار بالشوكات؛  نوـ نانكا يتكقيكف اليقاب، فنالكا 

قكؿ اهلل  ز كجؿ: "ف كليؾ يبدؿ اهلل سيياتوـ الثكاب؛ كناف يتجك  ند هذا الحديث 
 "  حسناتو

كحن  لنا ابف الثلج قاؿ، قاؿ أبك  ثماف اآلدم : إف الجند ال ساتر فيوا، كذلؾ  ف 
نؿ ساترو مانط، كنؿ مانطو آفد، كليست ف  الجند آفد، كلوذا ركم ف  الحديث: إف 

ؾ مف الجحـ كاليظـ، الحكر يرل م  ساقوا مف كراص سبييف حجدن سكل ما تحت ذل
نالسجؾ ف  الياقكت؛ فقاؿ لن قايؿ: الجند إذان أكل  مف الحماـ، إذ قيؿ: بيس البيت 

 الحماـ، يذهب الحياص، كيبدم اليكرة 
قاؿ: قيؿ  -كناف رييس الشييد ببهداد، كلـ أر أنطؽ منن  -كحن  لنا ابف رباطو النكف  

مف أيف جاص ا تلؼ الناس ف    مير المؤمنيف  ج  بف أب  طالب نـر اهلل كجون
الحديث? فقاؿ: الناس أربيد: رجؿه منافؽه نذب  ج  رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ 
متيمدان، فجك  جـ أنن منافؽه ما ىدؽ كال أ ذ  نن  كرجؿه سمط رسكؿ اهلل ىج  اهلل 

w جـ   جين كسجـ يقكؿ قكالن أك رآن يفيؿ فيلن ثـ  اب كنس  ذلؾ مف قكلن أك فيجن، فجك
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أنن نس  ما حدث كال  مؿ بن كلك  جـ الناس أنن نس  ما قبجكا منن كال أ ذكا  نن كرجؿه 
سمط رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ يقكؿ قكالن فكهـ فين، فجك  جـ أنن كهـ ما حدث كال 

  مؿ بن  كرجؿه لـ ينذب كلـ يوـ، كشود كلـ يهب 
نما دؿ بوذا  ج  نفسن، كلوذا قاؿ: ننت  ذا سنت ابتديت قاؿ: كا   إذا سيجت أجبت، كا 

كحن  لنا ابف زر د النىران  قاؿ: قيؿ لجمسيق: ما باؿ الرججيف يسمياف الحؽ فيقبجن 
أحدهما كال يقبجن اآل ر? فقاؿ: مثؿ ذلؾ مثؿ الرا   الذم يىكت بهنمن فت تين هذن 

 الشاة بنداين، كال ت تين هذن 
سنف، كليؿ الترجمد قد حافت  جين، قاؿ أبك سجيماف: هذا جكابه مبتكر، كليس لن 

كالمين  انحرؼ  ف الهايد؛ كليس يجكز أف ينكف حاؿ اإلنساف نيؼ ناف، حاؿ الشاة 
بايوا، فوف لن دكا   كمكانط  قجيدن كحسيد   ف  إجابد الدا   كا 

? فقجت: رأيت ابف  ، ما الذم سميت اليـك فقاؿ الكزير: هذا أي ان بابه قد م   مستكف ن
كة، كترام  الحديث فقاؿ: رأيت اليـك الكزير شديد اليبكس، أهك هنذا برمكين ف  د 

ال فالبشر  أبدان، أـ  رض لن هذا  ج  ب ت ? فقاؿ ابف جبجد: ليجن ناف ذاؾ لسبب، كا 
  البه  ج  كجون، كالبشاشد م لكفده منن  فقاؿ ابف برمكين: ما أحسف ما قاؿ الشا ر: 

  أ ك البشر محمكده  ج  حسف بشرن
 يدـ البه اص مف نافكلف ي

  ابسا

: ما أدرم ما أنتما فين، كلنف يقاؿ: ما أر   -رسكؿ سجستاف  -فقاؿ  ج  بف محمد 
اله باف، كال استيطؼ السجطاف، كال مجؾ اإل كاف؛ كال استجت الشحناص، كال رفيت 

 البه اص؛ كال تكق  المحذكر، كال اجتجب السركر؛ بمثؿ البشر كالبر، كالوديد كاليطيد 
 قاؿ الكزير: هات مجحد المججس ك 

: لك ناف الن ؿ ال يحمؿ بي ن إال الرطب،  فناف الجكاب: قاؿ أبك هماـ ذات يـك
كبي ن إال البسر، كبي ن إال ال لؿ، كننا مت  تناكلنا مف الشمراخ بسرةن  جؽ اهلل 

 منانوا بسرتيف، ما ناف بذلؾ ب س 
w تمر زبدةن ناف أىكب ثـ قاؿ: أستهفر اهلل، لك ننت تمنيت بدؿ نكاة ال
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كس ؿ الكزير: هؿ يقاؿ ف  النساص رججد? فناف الجكاب: حدثنا أبك سييد السيراف  قاؿ: 
ناف يقاؿ ف   ايشد بنت أب  بنرو الىديؽ ر   اهلل  نوما: "نانت رججد اليرب"، 

نما  ا ت هذن الىفد  ج  مر ا ياـ بهجبد اليجماف؛ فقاؿ: إنوا كاهلل لنذلؾ، كلقد  كا 
 مف يقكؿ: ناف يقاؿ: لك ناف  بيوا ذنره مثجوا لما  رج ا مر منن سميت 

قاؿ: هؿ تحفظ مف نلموا شييان? فقجت: لوا نلـه نثيره ف  الشرييد، كالركايد  نوا 
شاييده ف  ا حناـ، كلقد نطقت بيد مكت أبيوا بما حفظ كأذيط، لنن  أحفظ لوا ما قالتن 

  لما قتؿ  ثماف: 
كف، ك ج ه فيوـ، فقالت: أقتؿ أمير المؤمنيف  ثماف? فالكا: نيـ،  رجت كالناس مجتمي

قالت: أما كاهلل لقد ننتـ إل  تسديد الحؽ كت نيدن أحكج مننـ إل  ما نو تـ إلين، مف 
طا د مف  الؼ  جين؛ كلنف نجما زادنـ اهلل ىحدن ف  دينن، ازددتـ تثاقلن  ف نىرتن 

د أيسر مف بنيانوا، كما الزيادة إلينـ بالشنر، طميان ف  دنيانـ، أما كاهلل لودـ النيم
ب سرع مف زكاؿ النيمد  ننـ بالنفر؛ أما ليف ناف فن  أنجن، كا تـر أججن، إنن لىور 

رسكؿ اهلل ىج  اهلل  جين كسجـ مرتيف، كما  جمنا  جقان تزكج ابنت  نب   يرن؛ كلك  ير 
يكؼ النىر متقجدان، كلننوا أيدينـ قر ت ىفاتتن لكجد  ند تجهج  الحرب متجردان، كلس

فتنده قدحت ب يدم الظجمد؛ أما كاهلل لقد حاط اإلسلـ كأندن، ك  د الديف كأيدن؛ كلقد 
هدـ اهلل بن ىياى  أهؿ الشرؾ، ككقـ أرناف النفر؛ هلل المىيبد بن، ما أفجيوا! 
ـ، كالفجييد بن ما أكجيوا! ىدع كاهلل مقتجن ىفاة الديف، كثجمت مىيبتن ذركة اإلسل

يانـ مف التجبس بدمن، كالر ا بقتجن   تبان لقاتجن، أ اذنا اهلل كا 
فقاؿ الكزير: ما أفىق لسانوا، كأشجط جنانوا، ف  ذلؾ المحفؿ الذم يتبجبؿ فين نؿ 

قجقؿ! كركيت أي ان أنوا قالت: مناـر ا  لؽ  شر: ىدؽ الحديث، كىدؽ الب س، 
لتذمـ لججار، كالتذمـ لجىاحب، كالمناف ة كأداص ا ماند، كىجد الرحـ، كبذؿ الميركؼ، كا

 بالىنايط، كقرم ال يؼ، كرأسوف الحياص 
فقاؿ: كاهلل لن نوا نهمات النب  ىج  اهلل  جين كسجـ ، ما ناف أشوموا، كأ ج  نظرها، 

wكأبيف جكابوا!! كحدثن  أف امرأةن تظجمت إل  مسجـ بف قتيبد ب راساف، فزبرها، كلـ ينظر 
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: إف أمير المؤمنيف بيثؾ إل   راساف لتنظر هؿ تثبت  راساف ف  قىتوا؛ فقالت لن
 بل  امؿو أـ ال؛ فقاؿ لوا مسجـ: اسنت  كيجؾ، فظلمتؾ مسمك د، كحاجتؾ مق يد 
كقاؿ مسجـ: ما ك ز قجب  قط ش صه مثؿ قكؿ هذن المرأة، كلقد آليت أال أستويف ب حدو 

 مف ذنرو أك أنث  
رأيت ف  دار الم مكف إنسانان فازدريتن، فقجت:  م  كشبينه بوذا قكؿ الميج  بف أيكب:

ش ص تىجق أنت?  ج   يظو من  كته ب؛ فقاؿ: أنا أىجق  ف يقاؿ ل : هؿ يىجق 
مثجؾ لما أنت فين أك ال  قاؿ: فكاهلل ما كقرت نجمتن ف  أذن  حت  أظجـ  ج  الجك 

 كننرت نفس  
أف يحجب  ف نساين، كقاؿ:  كناف  بد المجؾ بف مركاف إذا ناف لن  ى ه ك  صه أمر

ف قطط منن ما قطط، كربما اجتزأت امرأةه بمثجوا، كلجييف حظوا   هك رجؿه كا 
قاؿ  بد الرحمف بف سييد القرش : ناف لوشاـ بف  بد المجؾ  ى ه يقاؿ لن  الد، 

كناف ك ييان ت  ذن الييف، مديد القامد، ف مان أبيض، ف مر هشاـه مسجمد بالهدك  جين، 
ؿ: است ذف     أمير المؤمنيف  جين، فاست ؼ كقاؿ نجمدن سميوا مسجمد، فهدا، فقي

فحقدها  جين، فجما د ؿ مسجمد إل  هشاـ لـ يزؿ يذانرن شييان، كيشير  جين حت  حط 
 ف فرشن كججسا  ج  البساط كمسجمد ف  ذلؾ يرمؽ ال ى  مت  يمر بن، فجـ يجبث 

ر المؤمنيف، أم فتياننا هذا? قاؿ:  فر أف مر ميممان بيمامد كش ؛ فقاؿ مسجمد: يا أمي
اهلل لؾ يا أبا سيد، هذا  الد ال ى ؛ قاؿ، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، ل مده مف هذا 
 يره مف مجاميد رجؿ، فقجؽ هشاـه كجيؿ يت كر حت  قاـ مسجمد، ثـ أمر بال ادـ 

، ف  رج مف الرىافد، فاتىؿ ببيض بنين، فنتب إلين هشاـ، إن  نحيتن لما بجهؾ
 فجفان، فجحؽ ال ادـ بالثهر 

كجرل حديث النفس كأنوا نيؼ تيجـ ا شياص، فقيؿ: النفس ف  ا ىؿ  لمد، كاليجـ 
ىكرتوا؛ لننوا لما البست البدف، كىار البدف بوا إنسانان، ا تر ت حجبه بينوا كبيف 
ىكرتوا نثيفده كلطيفد، فىارت ت رؽ الحجب بنؿ ما استطا ت لتىؿ إل  ما لوا مف 

wيبوا، فىارت تيجـ الما   باالست بار كالتيرؼ كالبحث كالمسيجد كالتنقير، كتيجـ  
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اآلت  بالتجق  كالتكنؼ كالتبشير كاإلنذار، كتيجـ الحا ر بالتيارؼ كالمشاهدة كمجاؿ 
 الحس؛ كهذن الميجكمات نجوا زمانيد، كلوذا انقسـ بيف الما   كاآلت  كالحا ر 

يجمن بالمىادفد ال ارجد مف الزماف، الياليد  ج  حىر ف ما ما هك فكؽ الزماف فونوا ت
الدهر، كهذن  بارةه  ف كجدانوا، لما لوا ف   يبوا بالحرند الليقد بوا، أ ن  الحرند 
الت  ه  ف  نكع السنكف، كأ ن  بوذا السنكف الذم هك ف  نكع الحرند؛ كلما فقد 

بار إال ما ناف م لكفان االسـ ال اص بوذا المين ، كلـ ييرؼ ف  اإل بار كاالست 
بالزماف، التبست اليبارة  نن با تماد السنكف فيما يجحظ منن الحرند، كا تماد الحرند 
فيما يجحظ منن السنكف، فىار هذا الجزص ن نن ناقضه كمنقكض، كهذا لجذب محؿ 

 الحس مف نبت اليقؿ، ك ىب مراد اليقؿ بنؿ ما  جؽ بالمكجكد الحؽ 
ن    ذر نؿ مف قابؿ هذا فقاؿ الكزير: ما أ ج  ن جد هذا النلـ! كما أ مؽ  كرن! كا 

المسمكع بالرد، كا ترض  ج  قايجن بالتنبر؛ كليمرم إذا تيايت ا شياص با سماص 
كالىفات، ك رض اليجز  ف إبانتوا بحقايؽ ا لقاب، حار اليقؿ اإلنسان ، كحير الفوـ 

ين ، كقدر الناظر ف  هذا الفف، الحس ، كاستحاؿ المزاج البشرم كتوافت الترنيب الط
 كالباحث  ف هذا المستنف، أنن حالـ، كأف الحجـ ال ثمرة لن، كال جدكل منن 

كهذا نجن ماداـ مقيسان إل  ا مكر القايمد بشوادة اإلحساس؛ ف ما إذا ىفا الناظر، أ ن  
 ناظر اليقؿ مف قذل الحس، فوف المطجكب ينكف حا ران أنثر مما ينكف  يرن ظاهران 

 مستبانان؛ كليست شوادة اليبد نشوادة المكل ، كال نكر السو  ننكر القمر 
 قاؿ: أنشدن  أبياتان  ريبدن جزلد، ف نشدت لودبد اليذرم: 

 كىيق بريياف الشباب فػنػفػرا  سآكم إل   يرو فقد فاتن  الىبػا

 بنا كزمافه  رفن قػد تػنػنػرا  أمكره كألكافه كحاؿه تػقػجػبػت

 تسوؿ مف أرنانن مػا تػك ػرا  لك أف سجم  أىػابػن أىبنا بما

ف ننى مف أهكاؿ ما  اؼ  كا 
 قكمنا

w  جينا فوف الجػن مػا شػاص يسػرا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 397 

ف  النا دهره فقد  اؿ قبػجػنػا   مجكؾ بن  نىرو كنسرل كقيىرا  كا 

 ف  يا مدان  ف مدام ف قػىػرا  كذم نيربو قد  ابن  لينػالػنػ 

 بريبو فما تشكم الحكادث ميشرا  بػنػ فوف يؾ دهر نالن  ف ىػا

 تػهػيرا كال جزعو إف ناف دهره   فجست إذا ال راص نابت بػجػبػ 

 فقيؿ: ما الجب ? فقاؿ: الجباف 
 قاؿ أبك سييد: حن  اليجماص أف فلنان جب ه، إذا ننؿ 

فقاؿ: ما أمتف هذا النلـ، كألطؼ هذا الجدد! كما أبيدن مف تجفيؽ ال ركرة، كهجند 
 لتنجؼ، كلكال أف سامين ربما تطير بن، كاننسر  جين ا

فناف الجكاب: قد مر ف  الف ؿ كالزجر كالطيرة كاال تياؼ ما إذا تحقؽ لـ ييى  ج  مثؿ 
 ، هذا االستشيار؛ كليمرم إف المذنكر كالمسمكع إذا ناف حسنان كجميلن كمحبكبان كمتمن ن

؛ كنذلؾ إذا ناف ذلؾ  ج  ال د، ناف أ ؼ  ج  القجب، كأ جط بالنفس، كأ بث بالركح
فونن ينكف أزكل لجكجن، كأنرب لجنفس؛ كلنف ا مكر ف  ال يرات كالشركر ليست فاشيد 
مف الطيرة كالييافد، كال جاريد  ج  هذن الحدكد الميركفد، كه   ج  مقاىدها الت  ه  

نما هذن ا  لؽ  ار ده لجنساص  كأشبان  اياتوا، كمتكجواتوا الت  ه  نواياتوا؛ كا 
ال فب م  النساص، كمف بنينن  ييفد، كمادتن مف اليقؿ طفيفد، ك ادتن الجاريد س يفد؛ كا 
برهافو ىق أف النلـ الطيب يججب المحبكب كينكف  جدن لن?! كأف الجفظ ال بيث يججب 
المنركن كينكف  جدن لن?! هذا  كره ف  طباع قايجن، كت نثه ف   نىر مستشيرن؛ كلك 

ىراص هذا الطريؽ ف  نؿ حاؿو كف  نؿ أمرو  دل ذلؾ إل  فسادو  اـ؛ سجؾ اليجماص كالب
ف ساص  كآثر ما ف  هذن القىد أف اإلنساف إف أ جبن ش صه مف هذا ال ييكؿ  جين، كا 
منن ش صه ال يحط إلين، بؿ ينكف تكنجن  ج  ربن ف  مسرتن كمساصتن، أنثر مف تفردن 

إل   قؿو رىيف، كهمدو ىا دة، كشنيمدو  بحكلن كقكتن، ف  ا تيارن كتنرهن، كهذا يحتاج
 شديدة، كليس يكجد هذا  ند نؿ أحد، كال يىاب مط نؿ إنساف 

w فقاؿ الكزير: قد أ ذت المسيجد بحقوا، كالمستزيد منوا ظالـ، كالزايد  جيوا متنجؼ 
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فقد ننت  ندن بقرميسيف أيامان  -كقاؿ أي ان: أريد أف أس لؾ  ف ابف فارسو أب  الفتق 
  ك ق لؾ مف تقدمن كت  رن ف  ىنا تن كب ا تن? كما  -

فناف مف الجكاب: إنن شي ه فين محاسف كمساكلص، إال أف الرجحاف لما يذـ بن ال لما 
يحمد  جين، فمف ذلؾ أف لن  برة بالتىرؼ، كهناؾ أي ان قسطه مف اليجـ ب كايؿ 

ف هذا نجن مردكده الوندسد، كتشبن ب ىحاب البل د، كمذانرةه ف  المحافؿ ىالحد؛ إال أ
بالر كند كالمنر كاإليواـ كال سد كالنذب كالهيبد؛ كقد ناف قرينن بقرميسيف يظف بن 

 يران، كيجحظن بييفو ما؛ فجما سبرن ذمن كنرن أف يياججن بالىرؼ ليل يحنـ  ج  ا تيارن 
بال ط ، ك ج  تىرفن بالوكل  كلجنبراص كذكم القدرة زالته فاحشد، كفيلته مكحشد، 

ف ليس لوـ  جيوا ميير لج كؼ منوـ؛ فجما تمادل قجيلن كجن ابف كىيؼو حت  كلن
ىرفن، كال يجتفت إلين بجحظد، كمط ذلؾ يظف أف فقر الدكلد إل  نظرن نفقر المدنؼ إل  

  افيتن 
 كلن مط طاهر بف محمد بف إبراهيـ شرار كقبقبد، كتنديد كشنيد 

مكر  بيثد، ك ازـه  ج  أشياص قبيحدو، كحدثن  ابف أحمد أمس أف ابف فارس شارعه ف  أ
كم ربه بيف أقكاـو  متوـ ا لفد، كاستحنمت بينوـ الثقد، ك جىكا حفظدن لجدكلد، 
كحرسان لجنيمد، ك جمكا أف اهلل ال يهير ما بقكـو حت  يهيركا ما ب نفسوـ، كما أ كفن  

 هـ فينا نؿ منركن  ج  إ كاننا الذيف بوـ  ذب شربنا، كأمف سربنا نفانا اهلل فيوـ كنفا
فقاؿ: هك أ يؽ مبيران، كأقم  منظرا، كأذؿ ناىران مف ذاؾ؛ كاهلل لك نف ت  جين لطار، 

 كلك هممت بن لبار 
كأما ما قجت ل  أيوا الشي  إنن ينبه  أف تنتب رسايجؾ إل  الكزير، حت  أقؼ  ج  

رقات، كلـ أنتب مقاىدؾ فيوا، كأستبيف برا تؾ كترتيبؾ بوا؛ ف نا أفيؿ ذلؾ ف  هذن الك 
ف  طكؿ هذن المدة مط هذن ا حكاؿ اليجيبد إال رقيتيف كرسالتيف؛ ف ما الرقيد الكاحدة 

فونوا ت منت حديث ال ادـ كما  ـز  جين، كقد شافوتؾ بن؛ كأما ا  رل فحكت حديث 
ابف طاهر كىاحب الرىافد، كقد شافوتؾ بن؛ كأما ا  رل فحكت حديث ابف طاهر 

w كقد سميتن من  كىاحب الرىافد، 
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  رسالتان كتب بهما المؤلف إلى الىزٌررسالتان كتب بهما المؤلف إلى الىزٌر

 : أما الرسالة األولىأما الرسالة األولى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: الجوـ حجن  بالتكفيؽ، كأيدن  بالنىرة، كاقرف منطق  بالسداد، 
كاجيؿ ل  مف الكزير كزير الممالؾ  قب  فارجدن مف الهمـ، ك اتمدن مكىكلدن بالنجاح، 

 جابد جدير فونؾ  ج  ذلؾ قدير، كباإل
ننت كىجت إل  مججس الكزير، كفزت بالشرؼ منن، ك دمت دكلتن، ك لن مف ىدرم 
ب بيثن، كمف فؤادم بمحي تن، كتىرفت مف الحديث بوذنن ف  شجكنن كفنكنن، نؿ ذلؾ 

آملن ف  جدكل آ ذها، كحظكةو أحظ  بوا، كزلف  أميس ميوا، كمثالدو أحسد  جيوا؛ 
يران كلـ يزؿ أهجن، كانقجبت إل  أهج  مسركران بكجنو مسفر، فتقبؿ ذلؾ نجن، كك د  جين  

، كأمؿو قد سد ما بيف أفؽ اليراؽ إل  ىنياص اليمف، حت  إذا  كمحيا طجؽ، كطرؼو  اـز
قجت لجنفس: هذا مياف الكزير كميمرن، كجنابن كمح رن، فانشرح  مستفتحد، كتيمن  

مذ كرة السرب، حىجت مف  مقترحد، كاطمين  را يدن مر يد، ال ندرة الشرب، كال
ذلؾ الك د كال ماف،  ج  بيض فيلت الزماف؛ كال  جب ف  ذلؾ مف الزماف فوك 

قرف اهلل سا اتن بسياداتن،  -بمثجن مج ص، كلن فيكؿ  كبقيت محمكالن بين  كبيف إذنارن 
حيراف ال أريش كال أبرل، ثـ رفيت  -ككىؿ  ز يكمن بسيادة  دن؛ ك دن بامتداد يدن 

كسددت  اطرم، كفىجت الحساب ل  ك ج ؛ فك ق اليذر المبيف، المانط مف  ناظرم،
استزادة المستزيديف، كذلؾ أن  رأيت أ باص الكزارة تؤكد سرن، كتتيب بالن، كالممجند تفزع 
كلو   جين، كتجق  بجرانوا لن بيف يدين، كالدكلد تستمدن التدبير الثاقب، كالرأم الىايب، 

 يحررها رسـ راسـ، كال يقررها قسـ قاسـ، كال يحكيوا كهـ سكل أمكرو ف   لؼ ذلؾ ال
كاهـ، كال يفكز بوا سوـ مساهـ، كهك ي طر ف  حكاش  هذن ا حكاؿ، مت بطان بكاهظ 

ا ثقاؿ، مفتتحان  كيص ا قفا، سام  الطرؼ، فسيق الىدر، بسامان  ج  اليلت،  ير 
أشنؿ باإلي اح، كما  سر  منترثو بواؾ كهات، يتجق  ما أ يا مف ذلؾ بالج ، كما

بالتدبير، كما فسد باإلىلح، كما أرؽ باليتؽ، كما  رؽ بالرتؽ، كما  ف  بالتنشيؼ، 
wكما بدا بالتىريؼ، كما أكد بالتثقيؼ، كما لبس بالتيريؼ، حت  أجمط  ج  هكان 
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قاىيوا كدانيوا، كجرل  ج  مرادن  افيوا كباديوا، كاستجاب  مرن أبيوا كمنقادها، 
 -بجفظن نادرها كميتادها؛ فجما تيقنت ذلؾ نجن كقتجتن  بران، أمسنت  ف إذنارن  كأتجؼ

سالؼ  ودن، كمتقدـ ك دن،  المان ب ف أسرهما مر  ه  ندن ف  ىدر  -نفس اهلل مدتن 
، كمنتكبه لدين ف  ىحيفد المجد، كثابته قبجن ف  ديكاف الحسن    النـر

قتجت ف  أثناين بيف جنب  قجبان مهركر  كلنف ناف ذلؾ االمتناف  ج  ر ـو من ،  ن 
الرجاص، كمنزكر اليزاص،  ج   كارض لـ تسنق ف   جدم، كلـ أ قد  ج  ش ص منوا 

 يدم 
فالحمد هلل الذم جيؿ مياذم إل  الكزير النريـ، البر الرحيـ، كالمند هلل الذم جيجن  مف 

ن، كمىطج  نارن،  فاة جكدن، كناشيد  رفن، ككارد  دن، كقادح  زندن، كمقتبس  نكر 
كحامج  نيمتن، كطالب   دمتن، كجيؿ  اىت  ك الىت  مف بينوـ ركايد مناقبن 

بالجساف ا بيف، كنشر ف ايجن بالثناص ا حسف، كذنر آالين بالجفظ ا فىق، كاالحتجاج 
ممدكحان ف  أطكار  -كزير الممالؾ  -لسداد آراين بالمين  ا ك ق؛ فل زاؿ الكزير 

د ا دباص كالحنماص، كف  نكادم الرؤساص كاليظماص، ما آب آيب، ا رض  ج  ألسن
 ك اب  ايب، بمنن كلطفن 

قد ناديت الكزير حيان ساميان، ك يران جاميان، كهززت منن ىارمان قاطيان، كشوابان ساطيان، 
كاستسقيت مف نرمن سحابان هاطلن، كنقا ان سايلن، كأس لن أف يجنبن  مرارة ال يبد، 

فاؽ، ك ذاب التسكيؼ، فقد تجطفت بالسحر الحلؿ، كاليذب الزالؿ، جود كحسرة اإل 
 المقؿ المحتاؿ، كهك أكل  بمجدن، ف  تدبير  بدن، إف شاص اهلل تيال  

 هذا آ ر الرسالد ا كل  
كتنجـ بما يشبن نذاالتن ك شيتن كنتف نيتن، فما  -لينن اهلل  -كح ر كىكلوا إلين بوراـ 

اق   ج  هذا الكزير ال طير مف شـؤ ناىيد بوراـ، ك ؿ ننت آمنن؛ كما أشد إشف
ىدرن، كقجد نىيحتن، كلـؤ طبين، ك بث أىجن، كسقكط فر ن، كدمامد منظرن، كآلمد 

 م برن؛ حرس اهلل اليباد مف شرن، كطور البلد مف  رن ك رن 
w : وأما الرسالة الثانٍةوأما الرسالة الثانٍة

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 431 

طبد بالناؼ، حت  يجرم فو  الت  نانت ف  هذن ا ياـ بيد استيذان  إيان ف  الم ا
النلـ  ج  سنف االسترساؿ، كال ييثر ف  طريؽ النتابد بما يزاحـ  جين مف الجفظ 

كالجفظ، كه : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  أيوا الكزير، جيؿ اهلل أقدار دهرؾ جاريدن  ج  
تحنـ آمالؾ، ككىؿ تكفيقن بمبال  مرادؾ ف  أقكالؾ كأفيالؾ، كمننؾ مف نكاى  

 كثبت أكا   دكلتؾ  ج  ما ف  نفكس أكليايؾ أ دايؾ، 
يجب  ج  نؿ مف آتان اهلل رأيان ثاقبان، كنىحان حا ران، كتنبوان نافيان، أف ي دمؾ متحريان 

لرسكخ د ايـ الممجند بسياستؾ كريادتؾ، قا يان بذلؾ حؽ اهلل  جين ف  تقكيتؾ 
ن  أرل  ج  بابؾ جما دن ليست بالنثيرة  يؤثركف  -دكف اليشرة كليجوا  -كحياطتؾ  كا 

لقاصؾ كالكىكؿ إليؾ لما تجف ىدكرهـ مف النىايق النافيد، كالبل ات المجديد، 
كالدالالت المفيدة، كيركف أنوـ إذا أهجكا لذلؾ فقد ق كا حقؾ، كأدكا ما كجب  جيوـ مف 
حرمتؾ، كبجهكا بذلؾ مرادهـ مف تف جؾ كاىطنا ؾ، كتقديمؾ كتنريمؾ؛ كالحجاب قد 

كهك أهؿ  -كبينؾ، كلنؿو منوـ كسيجده شافيده، ك دمده لج يرات جاميده؛ منوـ  حاؿ بينوـ
ذكك نفايدو كأماندو، كنباهدو كلباقد؛ كمنوـ مف يىجق لجيمؿ الججيؿ، كلرتؽ الفتؽ  -الكفاص 

اليظيـ؛ كمنوـ مف يمتط إذا نادـ، كيشنر إذا اىطنط، كيبذؿ المجوكد إذا رفط؛ كمنوـ 
، كي حؾ الثهر إذا مزح؛ كمنوـ مف قيد بن الدهر لسنن مف ينظـ الدار إذا مدح

الياليد، كجلبيبن الباليد، فوك مك ط ا جر المذ كر، كناطؽه بالشنر المنظـك 
كالمنثكر؛ كمنوـ طايفده أ رل قد  نفكا ف  بيكتوـ  ج  ما ييينوـ مف أحكاؿ أنفسوـ، 

مرة، كمؤفو  جيظد،  ف  تزجيد  يشوـ، ك مارة آ رتوـ، كهـ مط ذلؾ مف كراص  ىاىدو 
كحاجاتو متكاليد؛ كلوـ اليجـ كالحنمد كالبياف كالتجربد، كلك كثقكا ب نوـ إذا  ر كا 
أنفسوـ  جيؾ، كجوزكا ما ميوـ مف ا دب كالف ؿ إليؾ حظكا منؾ، كا تزكا بؾ، 
لح ركا بابؾ، كجشمكا المشقد إليؾ؛ لنف الي س قد  جب  جيوـ، ك يفت منتوـ، 

كا أف سؼ التراب، أ ؼ مف الكقكؼ  ج  ا بكاب، إذا دنكا منوا ك نس أمجوـ، كرأ
دفيكا  نوا؛ فجك لحظت هؤالص نجوـ بف جؾ، كأدنيتوـ بسيد ذر ؾ كنـر  يمؾ، 

wكأىهيت إل  مقالتوـ بسميؾ، كقابجتوـ بمؿص  ينؾ، ناف ف  ذلؾ بقاصه لجنيمد  جيؾ، 
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 ند قريبؾ كبييدؾ؛  كىيته فاشو بذنرؾ، كثكابه مؤجؿه ف  ىحيفتؾ، كثناصه ميجؿه 
كا ياـ ميركفده بالتقجب، كالجيال  ما  ده بما يتيجب منن ذك الجب، كالمجدكد مف جد 
ف  جدن، أ ن  مف ناف جدن ف  الدنيا مكىكالن بحظن مف اآل رة، ك ف يكنؿ الياقؿ 

 باال تبار بهيرن،  يره مف أف يكنؿ  يرن باال تبار بن 
 ده قايمده برأسوا، قؿ مف يف  بربوا، أك يت ت  لوا، أك أيوا الكزير، اىطناع الرجاؿ ىنا

 ييرؼ حلكتوا، كه   ير النتابد الت  تتيجؽ بالبل د كالحساب 
كسميت ابف سكريف يقكلؾ آ ر مف شاهدنا ممف  رؼ االىطناع، كاستحج  الىنايط، 

ج، كارتاح لجذنر الطيب، كاهتز لجمديق، كطرب  ج  نهمد السايؿ، كا تنـ  جد المحتا
كانتوب النـر انتوابان، كالتوب ف   شؽ الثناص التوابان، أبك محمد الموجب ، فونن قدـ قكمان 
ل  نفايتوـ، منوـ  كنكن بوـ، كنبن  ج  ف جوـ كأحكج الناظريف ف  أمر المجؾ إليوـ، كا 

أبك الف ؿ اليباس بف الحسيف، كمنوـ ابف ميركؼ القا  ، كمنوـ أبك  بد اهلل 
بك إسحاؽ الىاب ص، كابك ال طاب الىاب ص، كمنوـ أحمد الطكيؿ، اليفرن ، كمنوـ أ

كمنوـ أبك اليلص ىا د، كمنوـ أبك أحمد ابف الويثـ، كابف حفصو ىاحب الديكاف، 
كفلف كفلف، هؤالص إل   ير هؤالص، ن ب  تماـ الزينب ، كأب  بنر الزهرم، كابف قرييد، 

كأب  سييد السيراف ، كأب  محمد  كأب  حامد المركركذم، كأب   بد اهلل البىرم،
الفارس ، كابف درستكين، كابف البقاؿ، كالسرم، كمف ال يحى  نثرةن مف التجار 

 كاليدكؿ 
كقاؿ ل  ابف سكريف: ناف أبك محمد يطرب  ج  اىطناع الرجاؿ نما يطرب سامط 
قاؿ:  الهناص  ج  الشبابير، كيرتاح نما يرتاح مدير الن س  ج  اليشاير  كقاؿ  نن: إنن

كاهلل  نكنف ف  دكلد الديجـ، أكؿ مف يذنر، إف فاتن  أف ننت ف  دكلد بن  اليباس 
 آ ر مف يذنر 

أذنت ل  أف أنتب إليؾ نؿ ما هجس ف  النفس، كطجط  -أداـ اهلل دكلتؾ  -فجكال أنؾ 
بن الرأم مما فين مرده  ج  ما أنت فين مف هذا الثقؿ الباهظ، كتنبينه  ج  ما تباشرن 

شارةو تهجظ، كننايدو ت دش، بناه wجؾ ال  ـ، كلـ ينف  طرم يبج  مكاجوتؾ بجفظو يثقؿ، كا 
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قد ر ىت ل  ف   -لننؾ كاهلل ي  ذ بيدؾ، كيقرف الىنط الجميؿ بظاهرؾ كباطنؾ 
ذلؾ، ك ىىتن  بن مف بيف  اشيد بابؾ، ك دـ دكلتؾ، فجذلؾ أقكؿ ما أقكؿ ميتمدان 

تف جؾ؛ كليس ف  أبكاب السياسد ش صه  ج  حسف تقبجؾ، كجميؿ تنجفؾ، كمنتظر 
 ، أجدل كأنفط، كأنف  لجفساد كأقمط، مف اال تبار المكقظ لجنفس، البا ث  ج  أ ذ الحـز
؛ فوف الكناؿ كالوكينا قجما يف ياف بىاحبوما إل  درؾ م مكؿ، كنيؿ مراد،  كتجريد اليـز

نثير، كالميتبر  ك ىابد متمن   كقد قاؿ رجؿه نبير الحنمد، ميركؼ الحنند: الميتبر
قجيؿ  كىدؽ هذا الرجؿ الىالق، كهك الحسف البىرم: لك ا تبر مف ت  ر بمف تقدـ، 
لـ ينف مف يتحسر ف  الناس كيندـ، كلنف اهلل بن  هذن الدار  ج  أف ينكف أهجوا بيف 
، كبيف فرحو كترح، كبيف حيطدو ككرطد، كبيف حزـو ك فجد، كبيف نزاعو كسجكة،  يقظدو كنـك

ف جرل  جين منركن  - ذ بالحـز لنف اآل أ ذر  ند نفسن ك ند نؿ مف ناف ف   -كا 
مسنن، مف المجق  بيدن، كالمتدل  بهركرن، كالسا   ف  ثبكرن؛ كما كهب اهلل اليقؿ  حدو 

إال كقد  ر ن لجنجاة، كال حلن باليجـ إال كقد د ان إل  اليمؿ بشرايطن، كال هدان 
 يزحؼ إل  أحدهما بحسف اال تيار الطريقيف أ ن  اله  كالرشد إال ل

كهك ف  كزارتن كبسطن أمرن كنوين  -هذا با مس أبك الف ؿ اليباس بف الحسيف الكزير 
: هذا الترن  ساسننر تفي  بظجن، كا تىـ بحبجن، كاستسؽ بسججن،  - قيؿ لن ذات يـك

 كارتك مف سؤرن، كال يبجهن  نؾ، ما يكحشن منؾ، كيجفين  جيؾ  كقد قيؿ: 

  لقرد السكص ف  زمانناسجد 

ذا لـ تقدر  ج  قطط يدو جايرةو، فقبجوا متومدن منجدةن  ايرة  فجـ يفيؿ، حت  كجد أ داؤن  كا 
 طريقان إلين، فسجنكن كأكفيكن 

ثـ قيؿ لن ف  الكزارة الثانيد: قد ذقت مرارة الننبد، كتحرقت بنار الشماتد، كت رقت  ج  
نجن ما ناف، كدار لؾ بما تمنيت الزماف؛  فرطات اليجز كالفسالد، كقد ناف مف ذلؾ

فانظر إل  أيف ت ط اآلف قدمؾ، كب م ش ص تدير لسانؾ كقجمؾ، فوف م جىؾ مف 
كرطتؾ بالمرىاد، كقد ك دت مف نفسؾ إف أ اد اهلل يدؾ إل  البسطد، كرد حالؾ إل  

ساف السركر كالهبطد، أنؾ تجمؿ الميامجد، كتنس  المقابجد، كتجق  كليؾ ك دكؾ باإلح w
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 إل  هذا، كالنؼ  ف هذا، حت  يتساكيا بنظرؾ، كيتيبدا لؾ بتف جؾ 
فناف مف جكابن ما دؿ  ج   تكن كثباتن،  نن قاؿ: أما سميتـ اهلل تيال  حيث يقكؿ: 

نوـ لناذبكف"? كقاؿ ل  القكمس   كلـ ييجـ ما ف   -"كلك ردكا ليادكا لما نوكا  نن كا 
كان كلك  ادكا إل  ما نوكا  نن ليدنا إل  : ما ذاؾ? قجت: فح-فحكل هذا النلـ 

 مقابجتوـ بما استحقكا  جين 
كىدؽ ما قاؿ اهلل  ز كجؿ، ما لبث ذلؾ اإلنساف بيد هذا النلـ إال قجيلن حت  أكردن 
كلـ يىدرن، كأ ثرن كلـ ينيشن، كسجـ إل   دكن حت  استؿ ركحن مف بيف جنبين، شافيان 

ن  سران، كلك اتق  اهلل لناف آ ر أمرن يسران  كاهلل بن كمشتفيان منن، كناف  اقبد أمر 
 المستياف 

كهذا بيدن محمد بف بقيد طه  كبه ، كاقتحـ ظجمات كاليسؼ، كطار بجناح الجوك 
ملين، فحاؽ  كاليزؼ، كالشرب كالقىؼ، كمؿ نيمد اهلل  جين، ك ؿ بيف إمواؿ اهلل كا 

ن، كنيؼ ناف يسجـ أـ نيؼ بن ما ذهبت  جين نفسن كمالن، ك رب بيتن، كافت ق أهج
ناف ينجك كقد قتؿ ابف السراج بل ذنب، كالجرجرايث بل حجد، ك رب ابف ميركؼو 

كشورن  ج  جمؿو ف  الجانب  -أ ان  ب  محمد القا    -بالسياط كأبا القاسـ 
الشرق ?! كالتشف  حجك اليلنيد، كلننن مر الياقبد، كن ف الحفيظد إنما  جقت لتيتقد، 

 نما كجد ليبج  بن ما يسر الشيطاف كالحقد إ
 كن ف اليفك حراـ، كالنظـ محظكر، كالمناف ة م مكره بوا 

كهذا با مس  ج  بف محمد ذك النفايتيف، ا تر بشبابن، كلوا  ف الحـز كا  ذ بن فيما 
ناف أكل  بن، كظف أف نفايتن تحفظن، كنسبن مف أبين يننفن، كبراصتن تحتى لن، كذنكبن 

فر؛ لبلين المذنكر، ك ناين المشوكر؛ كمش  فيثر، كراب ف ثر، كا كؿ الىهيرة تهت
 يقكؿ: 

 لـ يستقجوا آ ػر الػدهػر  مف سابؽ الدهر نبا نبػكةن 

w  كاجر مط الدهر نما يجرم  فا ط مط الدهر إذا ما  طا
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كناف لطيؼ المحؿ  ندن، لما ناف يرل مف ا تىاص أبين لن، كلما  -كقاؿ ل  ال جيؿ 
: قجت لن يكمان: يا هذا، ف  أم ش ص أنت?! كب م ش ص -ف جن  ندن  يظور مف

تيجؿ?! كقد شحذت المكاس ، كحددت ا نياب، كفتجت المراير، كنىبت الف اخ، 
كالييكف محدقده نحك القطييد، كا  ناؽ ىكره إل  الفظييد، كأنت النو سانو  ما يراد بؾ 

رض، كهذا الحجيؽ، كهذا النتيؼ، كهذا بيد؛ يسبيؾ هذا المزرفف كهذا المر   كهذا المي
الميقرب الىدغ، كهذا المىفكؼ الطرة، كبالناس كالطاس، كالهناص كالقىؼ، كالنام 
كاليكد، كالىبكح كالهبكؽ، كالشراب المركؽ اليتيؽ؛ كاهلل ما أدرم ما أىنط، إف سنت 

ف نىحتؾ  فت منؾ؛ كنيكذ باهلل مف اشتبان الرأم، كاشتباؾ ا  مر،  نؾ نمدت، كا 
 كقجد االحتراس، كاإل راض  ما يجرم مف أفكان الناس 

يا هذا، سكص االستمساؾ  يره مف حسف الىر د، كتجق  ا مر بالحـز كالشوامد أكل  
مف استدبارن بالحسرة كالندامد، كمف ال تجربد لن يقتبس ممف لن تجربد، فوذا نقب ال ؼ 

ذا ج اص أججوـ ال يست  ركف سا دن كال دم  ا ظؿ  فقاؿ: قد فرغ اهلل مما هك نايف، كا 
 يستقدمكف 

نما  قاؿ: قجت لن: ما أطجيؾ اهلل  ج  ناينات ا مكر، كال أ جمؾ بيكاقب ا حكاؿ، كا 
 رفؾ حظؾ بيد أف كفر  قجؾ، كأح رؾ استطا تؾ؛ كأك ق لقجبؾ ما  جيؾ كلؾ، 
حت  يستشؼ كيستنشؼ، كمجنؾ النكاى  حت  تمف كترسؿ، كما طالبؾ إال بيد أف 

أزاح  جتؾ، كال  اقبؾ إال بيد أف أنذرؾ كأنظرؾ، كبمثؿ هذا تطالب أنت مف هك دكنؾ 
مف  دمؾ كحشمؾ، كأكليايؾ كأ دايؾ، كهذا الذم أ ذلؾ  جين هك الذم بن تيذؿ  يرؾ 

 كتران  االن ف  مسجنن، متير ان لموجنن 
دكلتن بل فقاؿ: أيظجمن  كل  نيمت  ىراحان بل ذنب، كيجتاحن  بل جريمد؛ كيثجـ 

حجد? قجت: اهلل يقيؾ كينفيؾ، نراؾ بل ذنب، كنجدؾ برييان مف نؿ  يب، ك يرؾ ال 
ف ننت  يراؾ بوذن الييف، كال يحنـ لؾ بوذا الحنـ؛ فوف ننت ترل فرىدن فانتوزها، كا 

تحجـ بهىدو فاحترز منوا؛ ف بكاب النجاة مفتحد، كطرؽ ا ماف متكجود، كا  ذ 
wالشا ص مف هذا المناف، كالقيامد قد قامت باإلرجاؼ،  باالحتياط كاجب، قد قرب
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كالطيرة قشيريرة النفس، نما أف القشيريرة طيرة البدف، كاالسترساؿ نلؿ الحس، كالف ؿ 
لساف الزماف، ك نكاف الحدثاف، كال يقط ف  ا فكان إال ما يكجب الحذر، كيبيث  ج  

 الرأم كالنظر، كاستقراص ا ثر كال بر 
ا بيد التكنؿ  ج  اهلل فقد استظورت بمحمد بف إبراهيـ ىاحب نيسابكر، قاؿ: أما أن

كبف ر الدكلد كهك بومذاف  ج  ثلثد أياـ، كبيز الدكلد كهك بمديند السلـ؛ كمت  حرب 
 حارب، كراب رايب، أكيت إل  كاحدو مف هؤالص 

ف ناف أشج ،  ف ناف أهكؿ، كأنج  كا  كأقرب قاؿ: قجت: ها هنا ما هك أسوؿ مف هذا كا 
ف ناف أ زب   كا 

 قاؿ: ما هك? فرج  ن  كاهدن  
قجت: لما يد ؿ هذا الكارد الدار، كيدنك مف طرؼ البساط، تندر رأسن  ف ناهجن، كتجق  
شجكن ف  مزبجد، فوف الويبد تقط، كالنايرة ت بك، كاليجب يهمر، كالظند تزكؿ، كالىدر 

أكجب هذا الفيؿ،  نن  جب  ج  يشتف ، كاال تذار ينتف ؛ كينتب إل  مكفدن ب ف الرأم 
الظف باليقيف، كدفيت الشبود بالجلص، كاست جىت النكر مف الظلـ؛ ك ف تبيد ساقطان 
مف  دمؾ، يسكص ظن  بن مف جوتؾ، كيقدح ف  طا ت  لؾ، كي ـر ف  نار التومد 

بين  كبينؾ؛  يره ل  ف  نىيحت  لدكلتؾ، ك يره لؾ ف  بقاي   ج  أمرؾ كنويؾ، مف 
جتاث  ميرم ف  سياسد دكلتؾ، كتحكؿ نيت   ما  ودت مف القياـ بحؽ جندؾ أف ي

 كر يتؾ، كحفظ قاىيتؾ كدانيتؾ 
 فقاؿ: هذا أ ظـ كاهلل المستياف 

كليتن  أىبت بوذا الرأم امرأن  ل  قجن، فيقبجون ببياف، أك يردن ببرهاف، فناف يقكل أك 
ف السحيؿ، كالسميف أحمد مف ي يؼ، كيقدـ  جين أك يحجـ  نن، فوف المبـر أقكل م

النحيؿ؛ ثـ ناف ما ناف  كناف مشاي  اليراؽ كالجبؿ يركف ما حديث بذلؾ الفت  أمران 
 فريان، كظجمان  بقريان 

كحدثن  القكمس  أنن لـ يتقدـ بذلؾ أمر، كال سبؽ بن إذف، كلنف لما حدث ما حدث، 
w كقط  نن إمساؾ، كسترت النراهيد كاإلننار 
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لكزير ظوكره كبطكف، كهكادو كأ جاز، كأكايؿ كأكا ر؛ كليس  ج  اإلنساف كلألمكر أيوا ا
نما  جين أف يتحرز ف  المبادلص؛ كلوذا قاؿ القايؿ:   أف يدرؾ النجاح ف  اليكاقب، كا 

  كليس  جيوـ أف تتـ  كاقبن   مرو  جيوـ أف تتـ ىدكرن

 ج  فكت أمرو بدأتن كقاؿ سجيماف بف  بد المجؾ أك  يرن مف أهؿ بيتن: ما لمت نفس  
، كال حمدتوا  ج  درؾ أمرو بدأتن بيجز   بحـز

ها هنا ناسه إذا تلقكا ينفث بي وـ إل  بيض بما هك ىريق كننايد، كيحتاج ا مر 
 إل  ابف يكسؼ، كيستمج  ال بيث مف الجالس فكؽ مشر د مناف الركايا 

يجرم فيمسؾ  كليس يىق نؿ ما يقاؿ فيركل  ج  كجون، كليس ي ف  أي ان نؿ ما
 نن؛ كا مكر مرجد، كالىدكر حرجد، كاالحتراس كاجب، كالنىق مقبكؿ، كالرأم 

مشترؾ، كالثقد باهلل مف الجكاـز  ج  مف  رفن كآمف بن، كليس مف اهلل  ز كجؿ بده  ج  
 نؿ حاؿ 

كاهلل أس ؿ الدفاع  نؾ، كالكقايد لؾ، ف  مىبحؾ كممساؾ، كف  مبيتؾ كمقيجؾ، 
يقاد، كتناقؿه كايتمار، كمسيجده  كشوادتؾ ك يبتؾ، كلذكم مجيحان ف  هذا الباب نف ه كا 

 كجكاب 
ك ند الشي  أب  الكفاص مف هذا الحديث كمف  يرن مما يتىؿ بن مف ناحيد ابف اليزيدم 
ما يجب أف يىاخ لن با ذف الكا يد، كيقابؿ بالنفس الرا يد، كيداكل بالدكاص الناجط، 

الفساد إذا زاؿ حىؿ منانن الىلح  كليس بيد المرض كتحسـ مادتن مف ا ىؿ، فوف 
 إال اإلفراؽ، كال بيد النزاع إال اإل راؽ 

ف نانت شفقت  تتجاكزن، كحرى  يستيج   جين،  إل  ها هنا انتو  نفس  بالنىق كا 
لنن   ادـ، كنما يجب  ج  أف أ دـ بنيات الىدر، فينبه  أف ألـز الحد بحسف 

 ا دب 
، ك بده طايط، كرجاي  اليـك أقكل مف رجاي  أمس، كأمج   دان كاهلل إن  لكاده م  جصه

؛ أشنك إليؾ ا رؽ بالجيؿ فنرا فيما يقاؿ، كتحفظا مما يناؿ، كتكهما  أبسط مف أمج  اليـك
wلما ال ينكف إف ناف، كشر اليدا، الذيف يتمنكف  كل  نيمتوـ الردل، كيبيتكف الننايث، 
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يف، كيتجاهركف با ذل إذا تلقكا، كيتوامسكف كينسركف ا جفاف، كيت ازركف با  
با لسف إذا تدانكا، كاهلل يىرع جدكدهـ، كي رع  دكدهـ بيف يديؾ؛ كهذن الرقد من  

كالحفاكة، كهذن الر شد كالقجؽ، كهذا التقبط كالتفزع نجن،  ن  ما رأيت مثجؾ، كال شاهدت 
جؿ كجن، كحسف ك د، شبوؾ، نـر  يـ، كليف  ريند، كجكد بناف، كح كر بشر، كتو

 كقرب إنجاز، كبذؿ ماؿ، كحب حنمدو 
قد شاهدت ناسان ف  السفر كالح ر، ىهاران كنباران كأكساطان، فما شاهدت مف يديف 
بالمجد، كيتحج  بالجكد، كيرتدم باليفك، كيت زر بالحجـ؛ كييط  بالجزاؼ، كيفرح 

  با  ياؼ، كيىؿ اإلسياؼ باإلسياؼ، كاإلتحاؼ باإلتحاؼ،  يرؾ
كاهلل إنؾ لتوب الدرهـ كالدينار كن نؾ   باف  جيوما، كتطيـ الىادر كالكارد ن ف اهلل 

قد است جفؾ  ج  رزقوما؛ ثـ تتجاكز الذهب كالف د إل  الثياب اليزيزة، كال جط النفيسد، 
كال يؿ اليتاؽ، كالمرانب الثقاؿ، كالهجماف كالجكارم، حت  النتب كالدفاتر كما ي ف بن 

ما هذا مف سجايا البشر إال أف ينكف فا ؿ هذا نبيان ىادقان، ككليان هلل نؿ جكدا؛ ك 
مجتبن ، فوف اهلل قد أمف هذا الىنؼ مف الفقر، كرفط مف قجكبوـ  ز الماؿ، كهكف 
 جيوـ اإلفراج  ف نؿ منفس، ياقكتان ناف أك دران، ذهبان ناف أك ف د؛ نفاؾ اهلل  يف 

أنيمت  جيوـ با مس  ج  رصكس ا شواد،  الحاسديف، ككقاؾ نيد المفسديف، الذيف
كنانكا نحى  فجيجتوـ نا طكاد؛ كهـ ينفركف أياديؾ، كيكالكف أ اديؾ، كيتمنكف لؾ ما 
أرجك أف اهلل ييىبن برصكسوـ، كينزلن  ج  أركاحوـ، كيذيقوـ كباؿ أمرهـ، كيجيجوـ  برةن 

 لنؿ مف يراهـ كيسمط بوـ، ناف اهلل لؾ كميؾ، كحافظؾ كناىرؾ 
أطجت الحديث تجذذاى بمكاجوتؾ، ككىجتن  دمدن لدكلتؾ، كنررتن تكقيان لحسف مكقين 

  ندؾ، كأ دتن كأبديتن طجبان لجمناند ف  نفسؾ 
كأرجك إف شاص اهلل أال أحـر هبد مف ريحؾ، كنسيمان مف سحرؾ، ك يرةن بنظرؾ  لـ أكفؽ 

ين بالرجاص، كال ييترين  ف  هذن النجمد ا  يرة، كاهلل ما يمر ب  ي سه مف إنيامؾ ف قك 
كهـه ف  ال يبد لديؾ ف تلفان با مؿ  إنما قىارل أمنيت  إذا حنمت أف أ ط  فيؾ 

wسؤل  بالبقاص المديد، كا مر الرشيد، كاليدك الىريط، كالكل  الرفيط، كالدكلد المستتبد، 
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لنافذيف، بيف كا حكاؿ المستحبد، كاآلماؿ المبجك د، كا مان  المدرند، مط ا مر كالنو  ا
 أهؿ ال افقيف؛ كاهلل يبجهن  ذلؾ بطكلن كمنن 

كآ ر ما أقكؿ: أيوا الكزير: مر بالىدقات، فونوا مججبد السلمات كالنرامات، مدفيده 
لجمنارن كاآلفات، كاهجر الشراب، كأدـ النظر ف  المىحؼ، كافزع إل  اهلل ف  

ل  الثقات باالستشارة؛ كال تب ؿ  ج  نف ف ناف  املن االست ارة، كا  سؾ برأم  يرؾ، كا 
ف  نفسؾ، قجيلن ف   ينؾ، فوف الرأم نالدرة الت  ربما كجدت ف  الطريؽ كف  المزبجد، 
ل  الىديؽ باإلسياد منن، إال أران اهلل النجاح ف   كقؿ مف فزع إل  اهلل بالتكنؿ  جين، كا 

 مسيجتن، كالق اص لحاجتن؛ كالسلـ 
الد: يا أبا مزيد، بي توا، ك جبت مف تشقيؽ القكؿ فيوا، فقاؿ ل  الكزير بيد ما قرأ الرس

 كمف لطؼ إيرادؾ لوا، كمف بجد ريقؾ بوا 
كاهلل يحقؽ ما ن مجن لن، كنرجكن  نفسنا، كينحسر  نا هذا ال باب الذم رند  جينا، 
كيزكؿ الهيـ الذم استيرض ف  أمرنا، ك ج  اهلل تكنجنا، "كمف يتكنؿ  ج  اهلل فوك 

 حسبن" 

 د ف  شنكل البؤس كرجاص الميكندرسال
كجن بوا المؤلؼ إل  الشي  أب  الكفاص الموندس الذم نتب لن المؤلؼ هذا النتاب  
ك تـ نتابن بوا: أيوا الشي ، سجمؾ اهلل بالىنط الجميؿ، كحقؽ لؾ كفيؾ كبؾ  ايد 

 الم مكؿ 
، إال ما هذا آ ر الحديث، ك تمتن بالرسالتيف، كيتقرر جميط ما جرل كدار  ج  كجون

لممت بن شيثان، كزينت بن لفظان، كزيدت منقكىان، كلـ أظجـ مين ن بالتحريؼ، كال مجت 
فين إل  التحكير؛ كأرجك أف يبيض كجو   ندؾ بالر ا  ن ، فقد ناد ك دؾ ف  

 نايتؾ ي ت   ج ، كأنا أساؿ اهلل أف يحفظ  نايتؾ  ج ، نسابؽ اهتمامؾ ب مرم، حت  
، أمجؾ بوما ما ك دتنين م ف تنرمد هذا الكزير الذم قد أشبط نؿ جايط، كنسا نؿ  ارو

، كأحسف إل  نؿ مس ص، كنكن بنؿ  امؿ، كنفؽ نؿ هزيؿ، كأ ز نؿ  كت لؼ نؿ شاردو
wذليؿ؛ كلـ يبؽ ف  هذن الجما د  ج  فقرن كبؤسن، كمرن كي سن،  يرم؛ مط  دمت  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 413 

، كنس   نؿ  كيص، كقيام  ب نؿ ىيب؛ كا مكر السالفد كاآلنفد، كبذل  نؿ مجوكدو
 مقدرة، كالحظكظ أقساـ، كالندح ال ي ت  بهير ما ف  الجكح 

 فىؿ 
 جىن  أيوا الرجؿ مف التنفؼ، أنقذن  مف لبس الفقر، أطجقن  مف قيد ال ر، اشترن  
 باإلحساف، ا تبدن  بالشنر، استيمؿ لسان  بفنكف المدح، انفن  مؤكند الهداص كاليشاص 

كالبقيجد الذاكيد، كالقميص المرقط، كباقج  درب الحاجب،  إل  مت  النسيرة اليابسد،
كسذاب درب الركاسيف? إل  مت  الت دـ بال بز كالزيتكف? قد كاهلل بق الحجؽ، كتهير 
، أ ثن  فونن   ال جؽ؛ اهلل اهلل ف  أمرم؛ اجبرن  فونن  منسكر، اسقن  فونن  ىدو

 مجوكؼ، شورن  فونن   فؿ، حجن  فونن   اطؿ 
السفر مف بجدو إل  بجد، ك ذلن  الكقكؼ  ج  بابو باب، كننرن  اليارؼ ب ، قد أذلن  

 كتبا د  ن  القريب من  
أ رؾ مسنكين حيف قاؿ لؾ: قد لقيت أبا حياف، كقد أ رجتن مط ىاحب البريد إل  

قرميسيف?! كاهلل ثـ كحياتؾ الت  ه  حيات ، ما انقجبت مف ذلؾ بنفقد شور، كاهلل نظر 
ف ا راجيؼ اتىجت، كا رض اقشيرت، كالنفكس استكحشت، كتشبن نؿ ل  باليكد، فو

 ثيجبو ب سد، كفتؿ نؿ إنسافو ليدكن حبلن مف مسد 
أيوا النريـ، ارحـ؛ كاهلل ما ينفين  ما يىؿ إل  ف  نؿ شورو مف هذا الرز المقتر الذم 

السفر الشاؽ، يرجط بيد التقتير كالتيسير إل  أربييف درهمان مط هذن الميكند الهجيظد، ك 
كا بكاب المحجبد، كالكجكن المقطبد، كا يدم المسمرة، كالنفكس ال يقد، كا  لؽ 

 الدنييد 
أيوا السيد، أقىر ت ميج ، ارع ذماـ المجق بين  كبينؾ، كتذنر اليود ف  ىحبت ، 

طالب نفسؾ بما يقطط حجت ، د ن  مف التيجيؿ الذم ال مرد لن، كالتسكيؼ الذم ال 
 آ ر مين 

ذنر الكزير أمرم، كنرر  ج  أذنن ذنرم، كأمؿ  جين سكرةن مف شنرم، كابيثن  ج  
w اإلحساف إل  
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افتق  جين بابان يهرم الرا ب ف  اىطناع الميركؼ ال يستهن   ف المر ب، كالفا ؿ 
 لج ير ال يستكحش مف البا ث  جين 

ذا جدت بالماؿ فجد أي ان بالجان  ، فونوما أ كاف أنفؽ جاهؾ فونن بحمد اهلل  ريض، كا 
سرحن  رسكالن إل  ىاحب البطايق أك إل  أب  السؤؿ النردم أك إل   يرن ممف هك ف  
ل  البىرة، فون   الجباؿ، هذا إف لـ تؤهجن  برسالدو إل  سيدو الميالم  ب طراؼ الشاـ، كا 
أبج  ف  تحمؿ ما أحمؿ، كأداص ما أؤدم؛ كتزييف ما أزيف، حدان أمجؾ بن الحمد، كأ رؼ 

ن بالنىيحد كأستكف  فين  ج  الهايد  دع هذا، كدع ل  ألؼ درهـ، فون  ات ذ رأس في
ماؿ، كأشارؾ بقاؿ المحجد ف  درب الحاجب، كال أقؿ مف ذا، تقدـ إل  نسى البقاؿ حت  
 يستييف ب   بيط الدفاتر  قجت: الكزير مشهكؿ  فما أىنط بن إذا فرغ، فالشا ر يقكؿ: 

  لشهؿتناط بؾ اآلماؿ ما اتىؿ ا

قد كاهلل نسيت ىدر هذا البيت، كما باؿ  يرم ينكلن كيمكلن مط شهجن كأحـر أنا?! أنا 
 نما قاؿ الشا ر: 

كبرؽه أ اص ا رض شرقان 
 كمهربان 

 مظجػـ كمك ط رجج  منن أسكد 

كاهلل إف الكزير مط أشهالن المتىجد، كأثقالن الباهظد، كفنرن المف كض كرأين المشترؾ، 
كمف ؿه محسف، ير   القجيؿ مف الحرمد، كييط  الجزيؿ مف النيمد، لنريـه ماجد، 

كيحافظ  ج  اليسير مف الذماـ، كيتقبؿ مذاهب النراـ، كيتجذذ بالثناص إذا سمط، كيتيرض 
لجشنر مف نؿ منتجط، كيزرع ال ير، كيحىد ا جر، كيكاظب  ج  نسب المجد، 

  كجن اآلمؿ، كال يتبكأ مف كيثابر  ج  اجتلب الحمد، كين دع لجسايؿ، كيتوجؿ ف
 الف ايؿ إال ف  ذراها، رحيـ بنؿ  ادو كرايق، كلنؿ ىالقو كطالق 

كأنا الجار القديـ، كاليبد الشانر، كالىاحب الم بكر، كلننؾ مقبؿه نالميرض، كمقدـه 
نالمؤ ر، كمكقده نالم مد، تدنين  إل  حظ  بشمالؾ، كتجذبن   ف نيجن بيمينؾ، 

سؿ، كتيشين  بي س نالحنظؿ، كمف  تبن  ج  مظند  يبؾ، فجيس كتهذين  بك دو نالي
w ينبه  أف ينكف تقىيرن  ج  تيقنن بنىرؾ 
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نيـ؛  تبت ف كجيت، ك رفت البراصة فول نفيت? كاهلل ما أدرم ما أقكؿ، إف شنرتؾ 
ف حمدتؾ  ج  أكلؾ الجميؿ، أفسدت   ج  ظاهرؾ الىحيق لذ تؾ لباطنؾ السقيـ، كا 

 ميؿ آل رؾ الذم ليس بج
 قد أطجت، كلنف ما شفيت، كنوجت ك ججت، كلنف ما ركيت 

كآ ر ما أقكؿ: افيؿ ما ترل، كاىنط ما تستحسف، كابج  ما توكل، فجيس كاهلل منؾ بد، 
 كال  نؾ  ن ن 

كالىبر  جيؾ أهكف مف الىبر  نؾ،  ف الىبر  نؾ مقركفه بالي س، كالىبر  جيؾ 
 ـ  هؿ السلـ ربما يؤدم إل  رفط هذا الكسكاس، كالسل

 انتهى الكتاب 
  وقد تم نسخو من قبل مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية
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